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SAMMANFATTNING  
Denna säkerhetsrapporten ingår som en del i tillståndsansökan för planerad LNG 

terminal i Göteborg, GO4LNG.Tillståndet  söks gemensamt av Vopak LNG Hol-

ding B V och Swedegas AB som tillsammans driver projektet GO4LNG. 

Verksamheten kommer att omfattas av den högre kravnivån i lagen och förord-

nignen om förebyggande och begränsande av allvarliga kemikalieolyckor, SFS 

1999:381 och SFS 1999:382. 

Det primära syftet med säkerhetsrapporten är att uppfylla kraven i arbetsmiljöver-

kets och MSB’s föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor. Redovisningen är uppbyggd enligt föreskrifternas 

krav på innehåll i en säkerhetsrapport och innehåller beskrivning av: 

 Handlingsprogram 

 Beskrivning av verksamhetens miljö 

 Beskrivning av anläggningen 

 Identifiering och analys av olycksrisker 

 Åtgärder för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka 

 Intern plan för räddningsinsatser 

Riskanalyser i form av QRA (kvantitativ riskanalys) och HAZID (Hazard identifi-

cation) har utförts och finns bilagda säkerhetsrapporten. 

Riskanalysens resultat i form av individrisk och samhällsrisk har jämförts med in-

ternationellt vedertagna riskkriterier vilka överrenstämmer med förslag till accep-

tankskriterier från IPS 2012. 

Den personliga risken för bostadsområden är acceptabel enligt använda riskkrite-

rier eftersom inga känsliga objekt (bostadsområden, skolor, sjukhus) utsätts för 

risknivå över maximal acceptabel risk för utomstående/känsliga objekt. 

Samhällsrisken överskrider inte heller den maximala acceptabla nivån  utan ligger i 

det område där skyddsåtgärder skall värderas, enligt kriterier föreslagna av IPS 

(IPS 2012). 
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Utgående från en bedömning av möjligen relevanta externa dominoeffekter, kon-

staterade riskanalysen att inga relevanta dominoscenarier kan fastställas som signi-

fikant kan höja sannolikheten för dominoeffekter inom GO4LNG- området där ter-

minalen planeras att byggas. 

Utifrån genomförda riskidentifiering identifierades händelser som skulle kunna 

leda till allvarlig kemikalieolycka, se tabell nedan. 

Skadehändelser som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka 

Skadehändelser som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka 

Numrering från utförd HAZID Skadehändelse 

Kaj 

1.3.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp eller lastarmsbrott under last-

ning/lossning 

Processområde 

1.5.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp som leder till pölbrand under 

eller i närheten av trycksatta tankar 

1.8.1 (DNV HAZID) Stor skada på LNG pump som leder till 

stort utsläpp och pölbrand/antändning 

1.8.2 (DNV HAZID) Pumpläckage som leder till utsläpp av LNG 

som leder till jetbrand eller gasmolnsbrand. 

Lastning till väg/järnväg 

1.6.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp som leder till pölbrand under 

eller i närheten av LNG lastbil eller LNG 

järnvägsvagn 

1.10.1 (DNV HAZID) Skada på gaspumpar, gasutsläpp som kan 

leda till gasmolnsexplosion 

1.10.2 (DNV HAZID) Pumpläckage som leder till utsläpp av gas 

som leder gasmolnsexplosion 

1.10.3(DNV HAZID) Skadad förångare med utsläpp av gas/LNG 

som leder till pölbrand, jetbrand eller gas-

molnsexplosion 

1.10.4 (DNV HAZID) Läckage från förångare som leder till jet-

brand eller gasmolnsexplosion 

Transport i hamnen 

1.9.1 (DNV HAZID) Kollison under transport i hamnen 

(tåg/lastbil) stor skada på tanken, utsläpp 

och antändning 

Rörledningar 

1.10.5 (DNV HAZID) Rörbrott som leder till jetbrand eller gas-

molnsexplosion 

1.10.6 (DNV HAZID) Läckage på ledning som leder till jetbrand 

eller gasmolnsexplosion 

Generellt anläggningen 
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1.11.1 (DNV HAZID) Sabotage 

För att minska risken för att små störningar utvecklas till en större störning och i 

förlängningen en allvarlig kemikalieolycka samt för att minska konsekvensen och 

risken för dominoeffekter planeras flera åtgärder för GO4LNG terminalen. Under 

projekteringen kommer ytterligare analyser och konsekvensberäkningar att utföras. 

Detta för att idenitifera om det finns ytterligare behov av skyddsåtgärder. Behovet 

av skyddsåtgärder värderas mot acceptanskriterier och tillåten påverkan på omgiv-

ning i standarden EN1473 (Installation and equipment for liquefied natural gas. 

Design of onshore installations). 

Exempel på de säkerhetsystem och säkerhetsåtgärder som i dagsläget planeras för 

terminalen är listade i tabell nedan. System och åtgärder är i tabellen indelade i ka-

tegorier för vilka som byggs in i systemet under designfas för att minska risken för 

driftstörning och olyckor, passiva system som hindrar att en olycka förvärras på 

grund av dominoeffekter och aktiva system.  

Planerade säkerhetssystem och säkerhetsåtgärder  

Kategori Åtgärd 

Design ATEX klassificering- antalet tändkällor i anlägg-

ningen minimeras 

Design Minimerad läckagerisk i ledningar- minimera flänsar, 

helsvetsade ledningar 

Design Ventilation som förhindrar att gas kommer in i bygg-

nader 

Design Övervakning av nivå, temperatur och tryck för att 

indikera driftstörningar 

Design Innestängda volymer förses med säkerhetsventiler 

som leder förångad gas tillbaks till lagertanken 

Design  Sektionering , ESD (emergency shut down) stänger 

delar av anläggningen för att minimera läckage-

mängd 

Design/passivt Placering av utrustning- tändkällor separeras från 

troliga läckagepunkter 

Passivt Avstånd mellan anläggningsdelar baserat på krav i 

EN1473 

Passivt  Sluttande ytor, rännor och uppsamlingsdamm 

Passivt Brandisolering av anläggningsdelar som riskerar att 

utsättas för höga brandlaster 
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Kategori Åtgärd 

Aktivt system Brand- och gasdetektering detekterar läckage och 

aktiverar ESD 

Aktivt system Brandvattenring, alla områden skall kunna nås från 

två håll. Brandvattenringen är sektionerad för att den 

även skall kunna användas om det sker ett brott på 

ledning och vid underhåll 

Aktivt system Sprinkling för kylning i händelse av brand 

Aktivt system Brandsläckare, brandslangar 

Aktivt system Skum som minskar förångningen från läckage 
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Förord 

Denna säkerhetsrapport är framtagen avseende en terminal för flytande naturgas, 

LNG (Liquefied Natural Gas), i Göteborgs hamn hädanefter i rapporten benämnd 

GO4LNG.  

GO4LNG kommer att  omfattas av den högre kravnivån enligt SFS 1999:382 och 

skall som sådan upprätta en säkerhetsrapport med åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarligakemikalieolyckor. Säkerhetsrapporten ingår som 

del i ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken (1998:808). 

Under det närmaste året kommer ett detaljerat projekteringsarbete att genomföras. 

Under detta arbete kommer såväl anläggningar som organisation att utvecklas. 

Denna säkerhetsrapport är således preliminär. En uppdaterad säkerhetsrapport tas 

fram i det fortsatta projekteringsarbetet för att lämnas till berörda myndigheter i 

god tid innan driftstart för LNG-anläggningen. 
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Förkortningar 

 

BOG  Boil off Gas 

CH4   Metan 

C2H6  Etan 

C3H8  Propan 

CO2   Koldioxid 

ESD  Emergency Shut Down, Nödstopp 

LIN   Liquefied Nitrogen, flytande kväve 

LNG  Liquefied Natural Gas 

GNG  Gasified Natural Gas 

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 

N2   Kvävgas 

OFA  Oljeförorenat avlopp 

SHE  Safety, Health and Environment (Säkerhet, hälsa 

miljö) 

KPI   Key performance indicators (nyckeltal) 

LTIR  Loss time injury rate (förlorad arbetstid pga skada) 

HAZID  Hazard Identification (riskidentifiering) 

QRA  Quantitative risk assessment (kvantitativ riskanalys) 

Go4LNG Projektets och anläggningens namn 

LFL   Lower flammability level (undre brännbarhetsgräns) 

UFL   Upper flammability level (övre brännbarhetsgräns) 
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A.Namnuppgifter 

 

Verksamhetsutövare: Vopak LNG Holding B V och Swedegas AB  

Adress: Vopak LNG Holding B V                           Box 

863, 3000 AW Rotterdam 

Swedegas AB                                          Gam-

lestadsvägen 2-4  B 15                        415 02 

GÖTEBORG 

Fastighetsbeteckning Rödjan 727:21, 727:14 och 727:16, Göteborgs 

kommun 

Fastighetsägare: Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Kommun 

Teknisk rådgivare: Cowi,Anna Wilhelmsson, aawn@cowi.se, 

010-850 13 46 

Gasföreståndare: Ej utsedd ännu 

Juridiskt ombud: Foyen Advokatfirma,Pia Pehrson, Advokat, 

pia.pehrson@foyen.se 

Ludvig Gustafson, jur. kand.,                      

ludvig.gustafson@foyen.se       031-763 21 50 

Organisationsnummer: Vopak LNG Holding BV:  24393004                

Swedegas AB:  556181 - 1034 

Verksamhetskod LNG-

terminal: 

39.80 (39.60), 40.10 och Avdelning 4 avsnitt 1 

Verksamhetskod värme-

panna: 

40.60 (anmälningsplikt) Anläggning för för-

bränning med en  totalinstallerad tillförd ef-

fekt av mer än 10 megawatt. 

Tillståndsgivande myn-

dighet: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

mailto:aawn@cowi.se
mailto:pia.pehrson@foyen.se
mailto:ludvig.gustafson@foyen.se
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 B. Handlingsprogram-för hur allvarliga 

kemikalieolyckor ska förebyggas 

Detta handlingsprogram är framtaget i ett tidigt skede där säkerhetsrapporten ingår 

som en del i miljötillståndsansökan. Beskrivningen av handlingsprogrammet är 

därför generell och kommer att beskriva de rutiner och procedurer som skall finnas 

då anläggningen tas i drift i enlighet med AFS 2005:19. 

Innehåll i handlingsprogram  

GO4LNG:s handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas 

kommer att ingå i det totala ledningssystemet för terminalen. Handlingsprogram-

met ska beskriva följande moment: 

 

 Säkerhetsledningssystem 

 Organisation och personal 

 Identifiering av faror och riskanalys 

 Styrning 

 Hantering av ändringar 

 Nödlägesberedskap 

 Uppföljning/erfarenhetsåterföring 

 Granskning och utvärdering 

 

I de kommande styckena ges en överblick för respektive moment. 

Mål och allmänna handlingsprinciper 

Den generella policyn för GO4LNG är att anläggningen skall drivas inom och följa 

lagar, standarder och egna rutiner för Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalité. Kontinu-

erlig förbättring skall vara ett ledord för utvecklingen av säkerhet på terminalen.  

 

Vopaks har en företagspolicy för hela sin globala organisation, denna policy gäller 

även för LNG terminalen och projektet. Vopaks globala policy skall översättas till 

ett antal tydliga mål såsom: 

 Alla personer involverade i projektet skall vara informerade och arbeta mot 

målet för ingen skada på människor. 

 Företagets SHE-policy gör ingen skillnad på företagets personal och entre-

prenörer eller konsulter i projektet. Företaget uppmuntrar SHE medveten-

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Handlingsprogram/Om-handlingsprogram/
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Handlingsprogram/Om-handlingsprogram/
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het på alla nivåer med hjälp av kommunikation och SHE-

medvetenhetskampanjer. 

 Företaget strävar mot följande mål i alla sina projekt  

o Inga dödsfall 

o Ingen förlorad arbetstid på grund av skada (LTIR) 

o Alla incidenter och nästan olyckor skall registreras och åtgärder 

implementeras 

 

Detta kräver aktivt deltagande av all personal vid val av designlösningar och pre-

fabricerade lösningar som ska minimera risker under byggtid och drift samt säker-

hetsgranskningar av alla kritiska aktiviteter under byggtiden. Detta innefattar även 

inspektion av temporära byggnader och byggmaterial samt specifik säkerhetsut-

bildning/information för all personal. 

 

 Företaget strävar efter att bevara miljön genom att minimera påverkan från 

byggnation och drift så långt som möjligt. Detta skall uppnås genom land-

skapsplanering, anpassad design och genom att avhjälpa eventuella utsläpp 

anläggningen kan orsaka under sin verksamhet (till luft, mark, vatten eller 

buller). 

 Säkerheten och tillgängligheten på GO4LNG garanteras genom implemen-

tering av riskbaserade metoder och analyser under design, drift och under-

håll. 

 Robusta rutiner för ändringshantering förhindrar otillåtna ändringar och ga-

ranterar att ändringar har analyserats och planerats med hänsyn tagen till 

risker. 

 Åtkomstkontroll till byggplats och anläggning spelar en central roll i sä-

kerhetsledningen. Information kring anläggningens säkerhetssystem och 

säkerhetskontroll skall hanteras med försiktighet och distribueras selektivt 

under strikt sekretess. 

 Implementeringen av ett arbetstillståndssystem skall användas i alla projekt 

från igångkörning och över till driftsfas. 

 Granskning av byggprocessen och väldefinierade igångkörningsrutiner 

skall minimera risken för störningar när tryck och/eller kolväten införs i 

anläggningen. 

 

Swedegas äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år 

transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och 

direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärme-

verk och industrier med naturgas. Genom att ha arbetat med naturgasför-

sörjning i flera decennier har Swedegas tillskansat sig stor kunskap av na-

turgashantering och har välutvecklade rutiner för arbete med detta. Denna 

kunskap spelar stor roll i samarbetet med Vopak för driften av LNG-

terminalen.  

Verksamhetens organisation 

Ledningssystemet för terminalen skall vara organiserat på ett sådant sätt att delege-

ring av roller och ansvar är tydligt för alla nivåer i organisationen. Ledningssyste-

met skall se till att varje person har nödvändig information och kompetens för sina 

roller och ansvarsområden. 

 

Ledningsstrukturen och bemanningsnivån tas fram med hjälp av en kombination av 

behovsanalys, bemanningsstudie och erfarenheter från Vopaks övriga LNG-

anläggningar globalt 
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Under full drift av anläggningen kommer drygt 20 personer att jobba på terminalen 

i skiftgång. Terminalen kommer att vara bemannad med cirka 15 personer dagtid 

och cirka 3-4 personer kvällar och helg. Ungefär hälften av personalen kommer att 

tillhöra driftorganisationen och resterande tillhör underhåll, administration och led-

ning. Beroende på synergier med Vopak Sverige kan detta antal ändras något. Ett 

preliminärt organisationsschema visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Preliminär organisationsplan 

Uppgiftsfördelning 

Det ska finnas specifika arbetsbeskrivningar för alla funktioner som definierar rol-

ler och ansvar, inklusive den hierarkiska positionen inom företaget. Alla jobb-

beskrivningar ska registreras i terminalens ledningssystem. Se även avsnitt ”orga-

nisation och personal” för beskrivning av uppgifter och ansvar. Eftersom det är en 

förhållandevis liten terminal kan några av rollerna som beskrivs nedan komma att 

besättas i samarbete med Vopak Sweden. 

 

Terminalchefen på GO4LNG kommer att ha det övergripande ansvaret för säkerhet, 

hälsa och miljö på anläggningen. För den dagliga driften av verksamheten ansvarar 

en drifts och underhållschef, hen är även ansvarig för underhållsfrågor. Både ter-

minalchef och drift & underhållschef kommer att få stöttning i säkerhets, hälsa och 

miljöfrågor av en SHE – chef.  

 

Terminalchefen rapporterar till VD och kommer att ha det övergripande ansvaret 

för ledning och kontroll av terminalen och för att säkerställa att anläggningen är väl 

underhållen , används korrekt och hålls i ett säkert tillstånd kopplat till anläggning-

ens ändamål.  

Terminalchef Terminalchef Terminalchef 

Sekreterare/ 

assistent 

Administrat-

ionschef 
Drifts- och 

underhålls-

chef 

SHE chef 

Anställda (2) Arbetsledning 

skift (5) 
Anläggnings-

ingenjör 

Operatörer 

(15) 



  
SÄKERHETSRAPPORT- GO4LNG-LNG TERMINAL, GÖTEBORGS HAMN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A036415/Documents/3 Project documents/slutliga versioner handlingar/D. Säkerhetsrapport GO4LNG slutversion.docx 

17 

 

Driftchef rapporterar till Terminalchef och ansvarar för en säker drift , underhåll 

och efterlevnad av all relevant lagstiftning, normer och standarder . 

 

Skiftingenjör rapporterar till driftschef och ansvarar för den dagliga driften av ter-

minalen. Skiftingenjör är ansvarig för samordningen av skiftlagen, att säkerställa 

en stabil drift, uppföljning av personalens skicklighetsregister och samordning av 

den personalutbildning som krävs. Skiftingenjör vikarierar för Driftschef vid behov 

och fungerar också som en jourhavande chef i beredskap . 

 

Driftingenjör rapporterar till Driftschef och ansvarar för underhållet av terminalen 

och efterlevnad/uppföljning av alla lagstadgade inspektioner. Driftingenjör sam-

ordnar med operatörsgruppen för att säkerställa optimal tillgänglighet av termina-

len och vid behov fungerar som en jourhavande chef i beredskap. 

 

SHE / Marine Superintendent ( detta är normalt en av operatörerna ) rapporterar till 

Driftchef och ansvarar för alla maritima verksamhet samt samordning av alla 

gränssnitt som rör marina verksamheter . Inom rollen agerar SHE / Marine Su-

perintendent som rådgivare till anläggningen på alla frågor som rör hälsa , säkerhet 

och miljö. Rollen är ansvarig för löpande/regelbundna säkerhetsaspekter på an-

läggningen, att ta fram säkerhetsrutiner och riktlinjer samt att utföra interna revis-

ioner för att se till att anläggningen följer relevanta föreskrifter, koder , riktlinjer 

och rutiner . Denna roll kan också ta ansvaret som jourhavande chef i beredskap. 

  

Discipliningenjörer (mekanik, el, Instrument och kontroll) rapporterar till terminal-

ingenjör och ansvarar för effektivitet och integritet i system under deras kontroll. 

 

Underhållstekniker rapporterar till relevant discipliningenjör och ansvarar för ett 

säkert och effektivt underhåll av anläggningen . 

  

Skiftarbetsledare rapporterar till Driftingenjör och ansvarar för alla dagliga aktivi-

teter i samband med säker och effektiv drift av terminalen. I händelse av en inci-

dent fungerar skiftarbetsledaren som skadekontrollant .Skiftarbetsledare fungerar 

också som Processkontrollant och utfärdare av arbetstillstånd. . 

 

Paneloperatör ansvarar för rutinmässig drift av anläggningen , biträdd av Fältopera-

tör, (dessa roller kommer att vara roterande bland operatörer) båda är under ledning 

av Skiftarbetsledaren. FältOperatören utför även allt löpande underhåll / vård av 

anläggningen som ligger inom deras enskilda kompetensområden. I händelse av en 

nödsituation utgör fältoperatör en del av det första ingripandet ( FIT ) . 

 

Första insatsstyrkan består av skiftpersonal på plats. På en ny terminal som 

GO4LNG kommer de framtida skiftarbetsledarna och operatörer att delta i framta-

gandet av rutiner för nödsituationer såsom : rutiner för första insats vid LNG spill, 

eventuella moln av naturgas och bränder etc. Förutom externa utbildningar som ges 

av certifierade enheter såsom räddningstjänst - kommer det även att utföras interna 

FIT utbildningar som bygger på riskanalyser och åtgärder vid nödsituationer.  

 

Terminalen kommer att vara i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan med 

terminalens egen utbildade personal uppdelade på ett antal skift. Personal kommer 

alltid att finnas närvarande på terminalen då lastnings- och lossningsoperationer 

utförs. 

 

För att försäkra sig om att kunskapsöverföring sker mellan skiften kommer ett sy-

stem med överlämningsprotokoll att användas.  
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På varje skift kommer det att finnas en operatör i det centrala kontrollrummet som 

har en fullständig översikt över anläggningens status. Två operatörer kommer att 

utföra rutinmässiga visuella inspektioner genom anläggningen en gång per skift för 

att kunna notera visuella och onormala tecken i driften. 

 

Under lossning av fartyg, kommer en operatör att vara närvarande under hela loss-

ningen. Ytterligare en operatör bistå vid inkoppling/losskoppling av lastarmar och 

andra aktiviteter som utförs i början/slutet av lossning. 

Rutiner för förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor 

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor upprättas ett antal checklistor och 

rutiner i syfte att kontrollera status på anläggningens utrustning. Ett underhållssy-

stem kommer att finnas för att dokumentera all utrustning, och för att systematisera 

förebyggande underhåll och inspektioner av utrustningen, se mer detaljerad be-

skrivning i kapitlet för styrning. Vid Vopaks LNG-anläggningar i Holland används 

programvaran Maximo för detta. Det kommer även att finnas rutiner och manualer 

för hantering av utrustningen under drift.  

Anläggningen kommer att vara ATEX-klassad och krav i ATEX Direktivet 

99/92/EC kräver att all personal involverad i underhåll av ATEX-klassad utrust-

ning skall vara utbildade och tränade för sin uppgift.  

 

Terminalen kommer att vara SIL-klassad (safety integrity level)enligt standarden 

SS-EN 61508/61511 vilket innebär att all säkerhetskritisk instrumentering kommer 

att identifieras och ha eLNG-terminaltt särskilt underhållsprogram för att säker-

ställa deras integritetsnivå SIL. Personal som arbetar på och underhåller SIL-

kretsar kommer att vara utbildade för uppgiften. För säkerhetskritiska funktioner, 

kommer krav på förebyggande underhåll och test att ställas. 

Instruktioner för vanligt återkommande arbetsmoment, såsom t ex lastning/lossning 

av fartyg och rutinmässig rondering och kontroll av anläggningen ska tas fram. Ett 

system för arbetstillstånd kommer också att arbetas fram. Detta system beskriver 

bl.a. vilka arbeten som kräver arbetstillstånd, vilka frågor som ska belysas i arbets-

tillståndsprocessen samt behöriga utfärdare.  

Personalens kompetens är viktig i det förebyggande arbetet. Rutiner för utbildning 

och fortbildning av medarbetare på olika positioner i bolaget liksom dokumentation 

av detta ska tas fram. 

Det kommer även finnas rutiner för hantering av information och dokumentation 

av såväl teknisk som organisatorisk art. 

Rutiner och instruktioner enligt ovan kommer att hållas tillgängligt för alla an-

ställda antingen via pärmsystem eller via ett intranät. Krav på uppdatering, revision 

och ansvar för respektive rutin ska finnas. 
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Säkerhetsledningssystem 

Organisation och personal 

Planerad organisation för LNG terminalen i Göteborg presenteras i organisations-

plan i figur 1. Här nedan presenteras roll och ansvarsfördelning för de funktioner 

med tillhörande uppgifter i samband med hanteringen av risker för allvarliga kemi-

kalieolyckor. 

Terminalchef 

Terminalchefen är ansvarig för den övergripande förvaltningen av terminalen in-

klusive riskhantering. Terminalchefen kommer att vara utsedd gasföreståndare för 

verksamheten. Terminalchefenrapporterar till Vopaks globala organisation. Termi-

nalchefen ansvarar för korrekt drift och underhåll av anläggningen och för att hålla 

anläggningen i ett tryggt och säkert läge i enlighet med både lagkrav och företagets 

värderingar. 

För att säkerställa en trygg och säker terminal, erhåller terminalchefen vägledning 

inom, miljö-, hälsa- och säkerhetsfrågor från Driftschef och SHE-chef.  

Driftschef 

Driftschef rapporterar till terminalchefen. Driftschefen är ansvarig för säker drift 

och underhåll av terminalen. Driftschefen är också ansvarig för överensstämmelse 

med relevant lagstiftning, normer och standarder, och med LNG terminalens policy 

och värderingar. Driftschefen ansvarar för utveckling, implementering och under-

håll av säkerhetssystem och säkerhetspolicy samt att anläggningen har rutiner för 

regelbundna (rutiner för normal drift, underhåll, administration, et cetera) och ore-

gelbundna arbeten (t.ex. arbetstillstånd). Driftschefen skall försäkra sig om att an-

ställda och entreprenörer som arbetar på platsen har utbildning som är relevant för 

de uppgifter som ingår i driftschefens ansvarsområden. Driftschefen ansvarar för 

utredning av alla olyckor, farliga händelser och tillbud/incidenter som kan uppstå 

vid terminalen. När terminalchefen inte är tillgänglig ersätter driftschefen Kommu-

nikation till allmänheten och intilliggande anläggningar omhändertas av driftsche-

fen. 

SHE- chef  

SHE-chefen är ansvarig för den övergripande samordningen av verksamheten med 

avseende på säkerhet, hälsa och miljö. SHE-chef ger råd till ledningen kring över-

ensstämmelse med arbetsmiljölagstiftningen och deltar i företagets skyddskom-

mitté. SHE chefen är ansvarig för förfarandet under och planering inför nödsituat-

ioner. SHE chefen är samordnare av krisövningar/nödlägesövningar internt och 

externt med externa aktörer såsom hamn och räddningstjänst.  
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Skiftarbetsledare 

Skiftarbetsledare är ansvarig för den dagliga verksamheten i samband med säker 

och effektiv drift av terminalen. Skiftsarbetsledaren är den som ansvarar för att av-

vikelser uppmärksammas, åtgärdas och rapporteras vidare i organisationen.  

Operatör 

Operatörer är ansvariga för den löpande driften och kontrollen av terminalen under 

ledning av skiftarbetsledaren. Operatörer skall utföra allt löpande underhåll som 

ligger inom deras kompetensområde. Operatörer ansvarar även för driften av LNG 

lastning/lossning och styrning i kontrollrum. I händelse av en olycka är operatörer 

och skiftarbetsledare oftast de första på plats och skall därför vara utbildade i hur 

de skall utföra ett första ingripande. 

Ansvarsfördelning gentemot Göteborgs Hamn 

Göteborgs hamn är en ISPS- hamn (international ship port security code) och har 

som sådan ansvar för säkerheten i hamnen såsom inpasseringssystem, väktare samt 

övervakning vid kaj. GO4LNG kommer därtill att ha egna system för övervakning 

och inpassering till LNG terminalen. 

Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är enligt arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycks-

fall. Oljehamnen i Göteborgs Hamn har tre gemensamma arbetsställen över vilka 

Göteborgs Hamn råder (Driftsföreskrifter 2012). 

I SRV:FS 2004:7 9§ fastslås att inom områden där flera verksamhetsutövare hante-

rar brandfarliga gaser och vätskor ska en av dem ha ansvaret för att skyddsarbetet 

samordnas. Inom Oljehamnen i Göteborgs Hamn har Göteborgs Hamn AB detta 

samordningsansvar. Respektive verksamhets tillståndsutfärdare har ansvaret för att 

hetarbeten och planerade gasutsläpp anmäls för samordning (Driftsföreskrifter 

2012).  

Göteborgs Hamn är ansvarig för distribution av brandvatten i det allmänna brand-

vattennätet i oljehamnen. GO4LNG ansvarar för brandvattensystemet inne på sin 

egen terminal och kommer att ha ett redundant system med hjäl av egen brandvat-

tenpump om hamnens brandvattensystem fallerar. 
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Kompetens 

Dokumenterad kunskap och erfarenhet hos personalen är en viktig faktor i 

förhindrandet av allvarliga olyckor.  

Terminalen avser därför att rekrytera personal som inte bara har lämpliga 

kvalifikationer men också tillräcklig erfarenhet från liknande verksamhet. 

För att undvika glapp mellan krav på kunskap för arbetsuppgifter och personalens 

kompetens kommer terminalen att ha ett kompetenssäkringsprogram som 

garanterar överensstämmelse mellan kunskapskrav och utbildningsnivå för  

arbetsuppgiften för både anställda och entreprenörer som ska utföra jobbet. Om ett 

glapp mellan arbetets krav och kompetens observeras, kommer 

kompetenssäkringsprogrammet att identifiera denna lucka och föreslå lämplig 

utbildning. 

Personalutveckling 

GO4LNG kommer att ha en formell rutin för utveckling av varje individ och för att 

sätta individuella mål för det kommande året. Dessa mål ska vara överenskomna 

mellan individen och dennes närmaste chef, mål innefattar inslag av utbildning och 

utveckling såväl som enskilda nyckeltal för att säkerställa en säker och effektiv 

drift av terminalen. 

Identifiering av faror och risker 

Kunskap och förståelse av de risker som föreligger på terminalen är mycket viktigt. 

Riskhanteringsfilosofin är att eliminera eller minimera risker i alla verksamheter på 

terminalen. 

I framtagandet av denna Säkerhetsrapport, och miljötillståndsansökan om tillstånd 

för LNG-terminal, har en QRA och HAZID genomförts. I kapitel E redovisas dessa 

riskanalyser. 

För terminalen kommer det finnas en rutin som beskriver riskanalysprocessen inom 

LNG-terminalen. Denna rutin kommer bl.a. beskriva: 

 När ska riskanalys genomföras?  

 Lämpliga metoder för riskanalys. 

 Kompetenskrav på deltagare och analysledning. 

 Krav på dokumentation. 

 Krav på uppföljning. 
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För identifiering av risk från både felande utrustning och mänskliga faktorer 

kommer flera olika riskanalysmetoder att användas såsom HAZID- (Hazard 

identification) och HAZOP- (Hazard and operability) studier. Risker orsakade av 

mänskliga faktorer behandlas för både normal drift, underhåll och nödsituationer. 

Rutiner och checklistor kommer att finnas för identifiering av risker. Identifierade 

risker skall följa ALARA-principen (As Low As Reasonably Acceptable) och 

bibehålla denna nivå genom regelbunden översyn av de aktuella riskerna. 

I samband med ändringar uppdateras och genomförs nya riskanalyser, se även ka-

pitel ”Hantering av ändringar”. 

Terminalen skall regelbundet värdera säkerhetsrisker för sina tillgångar. 

Terminalens rutiner och tekniska information lagras och kommer att hållas uppda-

terad i ett dokumenthanteringssystem. Ägare av dokument, dokumenthantering, 

förvaring av dokument (Hårdvara/mjukvara) och periodisk översyn kommer att 

beskrivas i kvalitetsmanual. 

Styrning 

Flera olika rutiner för hur arbetet skall bedrivas säkert kommer att implementeras i 

anläggningen. Dessa beskrivs övergripande nedan: 

Underhåll 

De underhållsåtgärder som ska utföras i verksamheten bygger på ett underhållspro-

gram, där ett riskbaserat tillvägagångssätt ska användas (i den omfattning svenska 

regler tillåter). Ett datoriserat underhållssystem kommer att användas för att besk-

riva de åtgärder som ska vidtas för att på ett säkert sätt utföra underhållsaktiviteter 

på delar av anläggningen, samtidigt som andra verksamheter är i drift. 

Underhållsarbete får endast utföras när förutsebara säkerhets-, hälso- och 

miljörisker är kända och kontrollerade. Uppföljning sker för att se till att det före-

slagna genomförandet och säkra arbetsrutiner med säkerhetsåtgärder följs. Ett vik-

tigt instrument för säkert arbete är en strikt tillämpning av arbetstillstånd för under-

håll eller entreprenörsverksamhet. Arbetstillståndssystemet skall tillse att arbetet 

utförs kontrollerat med riskbedömning och säkerhetsåtgärder. Underhåll får inte 

utföras utan ett arbetstillstånd och arbetstillstånd skall kvitteras dagligen för att ve-

rifiera att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.  

Vanliga säkra arbetsmetoder beskrivs i detalj i rutiner, såsom krav på skyddsutrust-

ning, arbete på höjd, arbetstider, hetarbeten, schaktning, et cetera. 

En ofullständig lista med exempel över vilka rutiner för säkert arbete som skall 

finnas på terminalen:  

• Ställningar 

• Lyft 

• Arbeta på höjd 

• PPE (Skyddsutrustning) 
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• Heta Arbeten 

• Schaktning 

• Användning av gaffeltruck 

• Provtryckning 

• Strålning 

• Isolering, bryt och lås 

• Slutna utrymmen 

• Utrymning 

En stor del av underhållsarbeten kommer att utföras av terminalens personal, eller 

av entreprenörer med lång erfarenhet av underhållsarbete i liknande industrier, när 

terminalens resurser inte räcker till.  

Fortlöpande tillsyn av verksamheten 

Ett datoriserat underhållssystem kommer att lista utrustning som kräver underhåll, 

tidsschema för underhåll, procedurer och listor över nödvändiga reservdelar. Ge-

nom att använda detta system planeras inspektioner och underhåll automatiskt och 

behov av underhåll och reservdelar förvarnas i god tid. 

 

Underhållssystemet kommer att vara granskningsbart för att kunna verifiera termi-

nalens och utrustningens integritet. Ett antal faktorer kommer att registreras såsom 

vibrationer, buller och visuella observationer för att avgöra pro-aktiva åtgärder. 

 

Underhållssystemet skall ta hänsyn till alla relevanta lagar, regler och krav. All 

personal har ansvar att förstå, bidra till utveckling av och utföra sina uppgifter en-

ligt underhållssystemet. Underhållsystemet kommer att vara utformat i enlighet 

med krav ibland annat: 

 

 PED, tryckbärande anordningar  

 ATEX-direktivet 

 Seveso direktivet 

Kommunikation 

Terminalen kommer att ha en formell kommunikationsplan. 

Kommunikationsplanen för drift och underhåll kommer att innehålla skriftliga 

förfaranden för manualer, handover loggar, och genomgångar med personal. Dessa 

genomgångar med skiftlag, arbetsledning och entreprenörer genomförs dagligen 

som morgonmöten. Syftet med mötena är att diskutera säkerhet, drift, underhåll 

och övriga relevanta frågor. 

Anställda kommer att delta och vid behov rådfrågas om hantering och beredskap 

för stora olyckor. Feedback från anställda kommer att uppmuntras och det kommer 

att bidra till kontinuerlig förbättring av riktlinjer och rutiner. 

En loggbok kommer att föras för att registrera avvikelser och händelser under drift. 

Loggboken kontrolleras regelbundet av ledningen. Loggboken överlämnas med en 

formell skriftlig överlämning från avgående skift till inkommande skift.  
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Rutiner 

En ofullständig lista över vilka rutiner som kommer att finnas på terminalen listas 

nedan: 

 

 Ledningssystem 

 Organisation och personal 

 Riskidentifiering och riskgransknig 

 Kontroll av prestanda 

 Ändringsrutin 

 Beredskapsplanering 

 Revisioner och utvärdering 

 Rapporteringsrutiner 

 Kommunikationsrutin 

 Identifiering av Säkerhetskritisk utrustning (SIL) 

 Riskbedömningsförfarande jobbsäkerhetsanalys 

 Granskning av rutiner/arbetssätt 

 Verkstadsrutiner 

 Rutin för kompetenssäkring  

 Hantering av ändringar 

 KPI/nyckeltal framtagande och mätning 

 Incident granskningsförfarande 

 Rutiner för hantering av utrustning 

 Rutiner för driftsavbrott 

 Rutiner för lastning/lossning 

Hantering av ändringar 

 

Ändring av anläggning, utrustning, process eller organisation kommer att utföras i 

enlighet med ändringsrutiner. Alla föreslagna ändringar skall dokumenteras, analy-

seras och formellt accepteras av auktoriserad personal med relevant kompetens och 

ledningsnivå.  

 

Granskning och utvärdering av ändringar görs med checklistor. Checklistorna är 

baserade på granskning av hur ändringen påverkar säkerhet, hälsa och miljö men 

dock ej begränsade till detta utan kan även ta in andra aspekter på ändringen. 

Granskning av påverkan på organisation och ledning är också en del i ändringsruti-

nen. 

 

Ändringsrutinen garanterar att förändringar i terminalens utrustning, rutiner och 

mjukvara inte kan introduceras utan att ha analyserats noggrant med avseende på: 

 En teknisk beskrivning över vad som föranleder ändringen 

 En lista över ansvar och organisation för att initiera ändringen, granskning 

av vad ändringen påverkar och uppföljning. 

 Identifiering och dokumentation av föreslagen ändring 

 Identifiering, förklaring och dokumentation över vilka säkerhetsåtgärder 

som krävs för att genomföra ändringen som även inkluderar utbildning och 

nya/ändrade rutiner. 

 Identifiering och uppdatering efter genomförd ändring av relevanta doku-

ment (t.ex. ritningar, rutiner, underhåll). 

 Avstämning mot applicerbara lagar och regler för att stämma av eventuellt 

nya krav samt om ändringen kräver tillstånd eller anmälan 
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Om ändring medför ett kompetensglapp krävs ny utbildning av personal innan änd-

ringen utförs/sätts i drift. Brister i kompetens identifieras med hjälp av en s.k gap 

skill matrix. 

 

Skillnaden mellan permanenta och temporära ändringar är att för de temporära änd-

ringarna är sannolikheten för olycka mindre men även de kan leda till oönskade 

händelser och genomgår därför samma ändringsrutin som permanenta ändringar.  

 

Slutdatum för när ändringen skall vara införd och borttagen registreras och följs 

upp. 

Nödlägesberedskap 

GO4LNG nödlägesberedskapshantering skall baseras på identifierade risker. Sys-

tematisk regelbunden genomgång av risker i anläggningens olika delar/verksamhet 

skall garantera att nödlägesplanen hålls aktuell. 

 

Nödlägesberedskapsplanen skall testas och övas regelbundet och uppdateras med 

avseende på erfarenhet från dessa övningar. All personal, entreprenörer och besö-

kare skall utbildas/informeras om de delar av nödlägesberedskapsplanen som berör 

dem. Rutiner skall finnas för att säkerställa att utbildning och övning sker regel-

bundet samt vid uppkommet behov. 
 

Målet med en nödlägesberedskapsplan är att 

 

 Förhindra skador 

 Förhindra och minska skador på egendom och bibehålla säkerheten för fö-

retagets egendom 

 Minimera driftstopp 

 Bibehålla goda relationer till omgivande verksamheter och allmänhet 

 

Det finns flera typer av nödsituationer, t.ex. industriella incidenter, extremt väder, 

avsiktlig skada (sabotage), demonstrationer, etc. Nödlägesberedskapsplanen skall 

behandla alla typer av olyckor som anses relevanta för anläggningen enligt utförd 

riskidentifikation  

Nödlägesorganisation 

För att säkerställa att tillräckligt med personal finns tillgänglig för att hantera en 

stor olycka och för att uppfylla de roller som beskrivs i terminalens beredskaps-

plan, upprätthålls ett system med beredskapslistor. Beredskapslistorna ger kontinu-

erlig täckning för följande roller:  

 Beredskapschef 

 Underhållstekniker ( mekaniska, elektriska , instrumentering ) 

 Senior Manager ( kontinuitet i verksamheten , central samordning ) 

 

All personal inkluderad i beredskapslistor har ansvar för att ordna alternativa ersät-

tare om de är förhindrade att infinna sig.  
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Beredskapschef och skiftpersonal skall delta i utbildning och övning som ger  

kompetens inom realistiska akuta händelser. Ledande befattningshavare ska delta i 

krisövningar och vara väl förtrogna med de nödlägesrutiner och kommunikation 

vid nödlägen. 

 

Beslutsfattande 

Ledningssystemet är utformat för att säkerställa att beslut fattas med beaktande och 

eftertanke av lämpliga och kompetenta personer . Beslutsteamet består av personal 

med alla de olika kompetenser som behövs för att driva anläggningen på ett säkert 

och effektivt sätt . Personal har rätt att fatta lämpliga beslut inom sitt eget kompe-

tensområde, och är fullt ansvariga för sina beslut . I förekommande fall, är besluts-

fattande reglerat genom skriftliga instruktioner / rutiner , exempelvis förfarandet 

för arbetstillståndssystemet . 

 

Beredskapschef är ansvarig för alla omedelbara beslut om anläggningens drift och 

säkerhet med stöd av ledning och specialister som alltid ska finnas tillgängliga för 

vägledning . Om driftingenjör inte är tillgänglig , kan vägledning erhållas från 

driftchef , discipliningenjörer eller marin superintendent. Driftschefen upprätthåller 

en roterande lista för beredskapschef så att en ledande medlem av personalen alltid 

är tillgänglig , och liknande arrangemang gäller de andra grupperna. 

Kommunikationslinjer 

 

Det skall finna tydliga ansvarsroller och organisationsscheman för nödlägen; t.ex. 

för kommunal räddningstjänst, driftspersonal, ledning, skadekontrollant m.fl.  

I händelse av en nödsituation varnas alla anställda med hjälp av ljud och ljuslarm 

och leds till en säker återsamlingsplats. 

 

En nödlägescentral skall finnas där ledningen kan återsamlas och vidta nödvändiga 

åtgärder i en nödsituation. 

Brandskydd 

Åtgärder som vidtas för att förhindra antändning av brandfarliga gaser är att elimi-

nera eller kontrollera möjliga antändningskällor (ATEX). Säkra arbetsmetoder ska 

följas och tillämpas, föreskrifter ska uppfyllas i hantering och förvaring av brand-

farliga vätskor och gaser. 

 

Utrustning med anknytning till brandskydd ska vara lämpligt utformade och under-

hållas regelbundet. 

 

Terminalens brandvattensystem är förlagt som en ringledning i oberoende sektion-

er för att möjliggöra att ett eventuellt brott på ledning inte skall föranleda att 

brandvattnet inte når fram till hela anläggningen och för att underhåll skall kunna 

ske på ett sådant sätt att inte hela brandvattensystemet behöver stängas av. Brand-

vatten kommer att finnas tillgängligt i den mängd som krävs för 2 timmars brand-

bekämpning/kylning. 

 

Sprinklersystem kommer att finnas för utrustning som riskerar att förvärra en 

olyckshändelse om de utsätts för hög brandlast såsom lagertank, trycksatta tankar 

och bilfyllning. Där det finns risk för stora läckage kommer marken förses med 

rännor till en uppsamlingsdamm på säker plats. Uppsamlingsdammen kommer att 

vara placerad så eventuell brand i denna ej påverkar känslig utrustning. Uppsam-
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lingsdammen kommer att vara försedd med ett skumsystem för att minska förång-

ningen från ett läckage av LNG 

Resultatuppföljning 

 

Aktiv övervakning ska ge feedback om effektiviteten av förebyggande åtgärder 

innan en oönskad händelse har inträffat. Aktiv övervakning sker genom systema-

tiska kontroller. Vissa kommer att vara formella inspektioner enligt tillsynskrav. 

Interna inspektioner ska utföras oftare än formella inspektioner och kommer att 

utgöra en formell undersökning för att bekräfta att anläggningen är i god ordning. 

Resultaten från dessa inspektioner kommer att användas för att bedöma säkerhets-

åtgärdernas fortsatta lämplighet för ändamålet, och för att inleda icke-rutinmässigt 

underhåll och andra korrigerande åtgärder vid behov.  

 

Aktiv övervakning används också för att välja nyckeltal för att samla in och analy-

sera information om effektiviteten av förebyggande åtgärder utan att en incident 

har inträffat. 

 

Det kommer att finnas system för tillbudsrapportering och utredning av olyckor för 

att kunna dra erfarenheter av inträffade händelser och komplettera systemet med 

nya säkerhetsåtgärder/rutiner. Både personal och entreprenörer ska uppmuntras att 

aktivt rapportera händelser med hjälp av systemet för tillbudsrapportering. 

 

Varje person som bevittnar en händelse är ansvarig för att informera skiftarbetsled-

ningen. Efter bedömning av händelsen, tillsätter skiftsledningen en ansvarig som 

kommer att inleda en tillbud/olycksrapport. 

 

Beroende på allvarlighetsgraden av en händelse (vilket bedöms av ledningen) 

kommer en liten eller stor undersökning att genomföras. Vid potential för storo-

lycka kommer en utredningsgrupp att tillsättas i syfte att finna grundorsakerna till 

händelsen och föreslå åtgärder för att förhindra att olyckan uppkommer. Utred-

ningsgruppens ledare är ansvarig för att tillhandahålla en slutrapport till termina-

lens ledning. Slutsatser och rekommendationer kommer att diskuteras och en hand-

lingsplan att upprättas, riktad till ansvariga och som ska verkställas inom en viss 

tidsram. 

 

Tillbuds och olycksrapporter kommer att arkiveras i ett elektroniskt dokumentsy-

stem för framtida referens. 

 

En del av terminalens prestanda kommer att övervakas med hjälp av nyckeltal 

(KPI). Tillvägagångssättet omfattar upprättandet och mätning av nyckeltal. Förfa-

randet omfattar krav på att: 

 Mätetal som mäter efterlevnaden mot rutiner och standarder och 

andra tilldelade krav för prestanda 

 Etablera roller och ansvar för att fastställa KPI, inrättande av me-

tod och frekvens för insamling av uppgifter, för att sammanställa 

resultat och för att generera rapporter för ledande befattningsha-

vare 

 Undersökningen av alla överträdelser, de grundorsaker och korri-

gerande åtgärder som krävs. 

 Månatlig rapportering av resultaten i SHE rapport till terminalens 

ledning. 

 Genomgång av SHE prestanda varje kvartal med SHE kommittén. 
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Granskning och utvärdering 

För att garantera att alla arbetsflöden och rutiner implementeras, används och för-

stås skall interna granskningar genomföras enligt ett förutbestämt schema. Alla 

rutiner som skall granskas skall vara lagrade i ett granskningssystem där alla ge-

nomförda och planerade granskningar finns registrerade. Resultatet från gransk-

ningar skall tas upp med ledningsgrupp och personal/skiftgrupper som använder sig 

av rutinen. 

 

Innehållet i nödlägesberedskapsplanen skall granskas och utvärderas årligen. 

 

Granskningsprogrammet skall upprättas för 12 månader i taget. Granskningen skall 

genomföras av ett team på tre personer tillsatt av ledningsgruppen. Teamet skall 

representera olika delar av organisationen t.ex. ledning, operatör, underhåll, 

skyddsombud. Vid behov kan extern kompetens nyttjas eller personal från Vopaks 

övriga anläggningar i världen. 
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C. Beskrivning av verksamhetens omgivning 

Den planerade LNG-terminalen är placerad inom Vopak Sweden ABs område, 

Skarvik 4,  i Skarvikshamnen i Göteborgs Ytterhamnsområde, se figur 2.  

 

Figur 2 Placering av planerad Go4LNG i Göteborgs hamn markerad med röd cir-

kel. 

Kajen och piren som planeras användas för lossning samt bunkring av fartyg tillhör 

Göteborgs Hamn. Etableringen sker i samarbete med Göteborgs Hamn. Förhand-

ling avseende tillgång till kajerna och piren pågår mellan sökanden och Göteborgs 

hamn.  

Marken för den planerade terminalen tillhör redan idag Vopak som har verksamhet 

med lagringtankar och cisterner för flytande bränsle på området. Detta kommer 

inför en etablering av GO4LNG att monteras ner och transporteras bort. I anslut-

ning till etableringsområdet finns i söder kajer och en pir som idag används för 

lossning och bunkring till fartyg, se Figur 3. Norr om området finns järnväg som 

förväntas kunna förlängas och kunna utnyttjas för tranport av LNG med tåg.  

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/C---Beskrivning-av-verksamhetens-omgivning/
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Området domineras redan idag av industri- och hamnverksamheten. Skarviksham-

nen utgör tillsammans med Torshamnen, och Ryahamnen den s.k. Energihamnen i 

Göteborgs hamn. Redan i dag lossas och lastas raffinerade oljeprodukter, förnyel-

sebara energiprodukter, kemikalier och en mindre mängd råolja i det aktuella om-

rådet. 

Skarvikshamnen har pekats ut som en del av det som utgör riksintresset Göteborgs 

hamn. Även Skandiahamnen som ligger väster om projektområdet är en del av 

riksintresset. I denna del finns fyra verksamheter; containerterminal, bilterminal, 

transocean Ro/Ro-trafik och bananhantering. I Ryahamnen, öster om etablerings-

området, sker utskeppning av gas.   

 

Figur3. Lossnings- och lastningskajernas placering 

Geotekniska och geologiska förhållanden 

Marken i området utgörs av konstruerad mark bestående av asfaltsbetong på fyll-

nadsmaterial. Förutom krossat berg innehåller fyllnadsmaterialet även annat såsom 

material från rivna byggnader och annat avfall. 

Asfaltsbetongen har en tjocklek av 0,05 m. Under detta finns ett 0,25 – 0,65 m 

tjockt lager av krossat berg, makadam och sten. Under detta följer ett 0,4 – 2,1 m 

tjockt lager med sand och sten eller morän sand. Den naturliga marken som finns-

under dessa konstruerade lager består av sand och lera. Tjockleken varierar mellan 

0,5 och 2,0 m. Berggrund beräknas finnas på ett djup av 3 – 10 m under markytan, 

med ökande djup mot Göta älv (COWI, 2013a).  
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Markförhållanden 

En mark- och grundvattenundersökning har genomförts i området (COWI, 2013b), 

provtagningarna visar att Skarvik 4 är relativt fritt från markföroreningar. Låga hal-

ter av kvicksilver, tunga alifater och PAHer uppmättes vid några provtagningsplat-

ser. 

I grundvattenproverna finns vissa indikationer på föroreningar. Mycket låga halter 

av alifater uppmättes på en plats. PAHer uppmättes på två platser varav ett av de 

uppmätta värdena påvisar en betydande till mycket stor påverkan. Källan till denna 

förorening har dock inte bestämts. Troligtvis rör det sig om en liten punktkälla i det 

fyllnadsmaterial som har forslasts till platsen. Höga halter av kalcium, mangan, 

magnesium och natrium har uppmätts, detta är dock troligen inte orsakat av förore-

ningar, utan har förmodligen orsakats av naturliga förhållanden i marken och det 

krossade berget samt med inverkan av det marina vattnet i källan. 

Meteorologiska förhållanden 

De meteorologiska parametarar som är av störst vikt för utvecklingen av en allvar-

lig olycka vid utsläpp av LNG är vindhastighet och vindriktning samt atmosfärens 

stabilitet. Vid höga vindhastigheter blandas ett utsläpp av GNG snabbt i atmosfären 

och område med brännbar blandning blir mindre. Området med brännbar blandning 

blir som störst vid låga vindhastigheter och stabil atmosfär (inversion). Vindrikt-

ningen avgör vilket område som blir drabbat av ett utsläpp. I figur 4 och 5 visas 

vindhastighet och vindriktning under 2012 jämfört med normalmedel (1990-2010).  

 

Figur 4 Dygnsmedelvindhastigheter i Göteborg år 2012 jämfört med normalår 

(1990-2010), Miljöförvaltningen Göteborg 2012 
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Figur 5 Vindriktningar i Göteborg år 2012, Miljöförvaltningen i Göteborg 2013 

Närboende 

Inom hamnområdet finns inga bostäder. Närmaste bostadsområde utgörs av Brf. 

Valö fyr vid Stora Billingen och ligger ca 1 km från etableringsområdet på den 

motsatta/södra sidan av älven. Det finns även bostäder vid Nya varvet på älvens 

södra sida. Dessa ligger drygt 1 km från etableringsområdet. Närmaste bostäder, på 

den norra sidan av älven, ligger öster om Älvsborgsbron vid Eriksberg. 

Den närmaste förskolan och skolan finns på den södra sidan, Nya varvets skola, 

drygt 1,5 km från etableringsområdet. 

Omkringliggande verksamheter 

Etableringsområdet för LNG-terminalen ligger i ett område som domineras av in-

dustriell verksamhet, se figur 6 för angränsande verksamheter. I direkt närhet till 

terminalen  finns lagringsutrymmen och cisterner. I Skandiahamnen i väster bed-

rivs en omfattande godshantering med bl. a. containerterminal och Ro/Ro-trafik. 
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Figur 6. Karta över planerad LNG anläggnings närliggande verksamheter. Källa: 

driftsinstruktioner för Göteborgs energihamn. 

Norr om det i figur 6 markerade området ligger Raffinaderiet St1som raffinerar 

råolja till gasol, flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor. Öster om områ-

det har Statoil Sverige cisterner för lagring av kemikalie- och petroleumprodukter. 

Längre österut ligger Rya kraftvärmeverk som är Göteborg Energis naturgaseldade 

anläggning för värme- och elproduktion.  

GO4LNG-terminalen är omgärdad av flera SEVESO-verksamheter som hanterar 

brandfarliga vätskor och gaser, de närmast angränsande är Vopak/Stena och Preem. 

I energihamnen finns även St1, och Statoil, se figur 6. Utförd QRA har studerat 

risken för dominoeffekter från omkringliggande riskobjekt, se avsnitt E och bilaga 

1. 
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Anläggningar/aktiviteter som kan ge upphov till 
allvarlig kemikalieolycka 

Naturgas är en brandfarlig gas och vid stora utsläpp kan det ge upphov till flera 

olika utsläppscenarion (dessa beskrivs utförligt i kapitel E) som kan leda till allvar-

lig kemikalieolycka. De anläggningar på terminalen som har potential att ge upp-

hov till allvarlig kemikalieolycka är följande: 

 Lastning/lossning av LNG vid kaj 

 Lagertank 

 Trycksatta tankar 

 Lastning till bil eller järnväg 

Två stycken HAZID har utförts som identifierat vilka händelser som kan ge upp-

hov till en allvarlig kemikalieolycka. Protokollen är bilagda i bilaga 2. De scen-

arion som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka beskrivs i kapitel E. 

Utförd riskanalys har även undersökt risken för dominoeffekter från olyckor på 

anläggningar i anslutning till terminalen. De risker som föreligger vid angränsande 

anläggningar är utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor och/eller gaser. 

Riskanalysens resultat visar att för den händelser som identifierats, såsom pölbrän-

der, jetbränder, gasmolnsbränder, tankbrand  och Bleve, i anslutande verksamheter 

är det enbart jetbränder i existerande rörledningar som kan påverka utrustning på 

terminalen med för höga strålningsnivåer. Ur risksynpunkt anses dock risker för att 

detta scenario ger dominoeffekter på terminalen som mycket små eftersom det krä-

ver flera samtidiga händelser (sannolikhet för antändning, sannolikhet för att jet-

branden är riktad mot känslig utrustning och sannolikhet för att jetbrand inte block-

eras). Se utförlig beskrivning av undersökta risker hos angränsande anläggningar i 

bilaga 1. 

Område som kan beröras i händelse av allvarlig 
kemikalieolycka 

De händelser som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka innebär att ett stort 

utsläpp av LNG antänds antingen som jetbrand, pölbrand, gasmolnsbrand eller 

gasmolnsexplosion. Dessa scenarier beskrivs i kapitel E. Hur stort område som på-

verkas beror på storleken av utsläppet och var det antänds. 

Vid pölbrand och jetbrand är området som berörs mer lokalt inom 100 meter från 

utsläppspunkten. Vid en gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion kan gasmolnet ha 

drivit iväg en bit innan det antänds och påverkar ett större område. Vid det värsta 

scenariot som identifierats i riskanalysen kan område som påverkas vara upp till 2 

km från utsläppskällan, se figur 15 och 16. Sannolikheten för denna händelse är 

dock mycket låg och är mindre än 1 gång per 1000 000 000 vilket kan jämföras 

med sannolikheten för att träffas av ett störtande flygplan.  
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D. Beskrivning av anläggningar inom 

verksamheten 

Verksamheten omfattar lagringsutrymme för LNG, lossnings- och bunkringsmöj-

lighet för fartyg, anslutande gasledning samt utlastning till lastbil och järnvägs-

vagn.  

Under full drift av anläggningen kommer drygt 20 personer att jobba på terminalen 

i skiftgång. Terminalen kommer att vara bemannad med cirka 15 personer dagtid 

och 3-4 personer övrig tid . Cirka hälften av personaler kommer att tillhöra driftor-

ganisationen och resterande tillhör underhåll, administration och ledning. Beroende 

på synergier med Vopak Sverige kan detta antalet ändras något. 

Terminalen kommer att vara i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan med 

terminalens egen utbildade personal uppdelade på ett antal skift. Personal kommer 

att finnas närvarande på terminalen då lastnings- och lossningsoperationer utförs. 

Anläggningen kommer att bestå av följande delar, se figur 7 och 10. 

 Befintlig kaj för mottagning av LNG fartyg på upp till 7 500 m
3 
(figur 10) 

 Befintlig kaj för mottagning av LNG fartyg på upp till 75 000 m
3 
(figur 10) 

 Lagringskapacitet på 8 000 m
3
 (~3825 ton) LNG i isolerade, dubbelmantlade  

och trycksatta tankar (14 i figur 7) 

 Lagringscistern på 25 000 m
3
 (~11 250 ton)för lagring av LNG (05 i figur 7) 

 Utlastning av LNG till fartyg (figur 10) 

 Utlastning av LNG till lastbilar (03 i figur 7) 

 Utlastning av LNG till järnväg (04 i figur 7) 

 Hantering av BOG, 3000m
3 
(~1435 ton) LNG i bufferttank (11, 13 i figur 7) 

 Processutrustning för att möjliggöra förångning och tillförsel till framtida 

naturgasledning (08, 09, 10 i figur 7) 

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/D--Beskrivning-av-anlaggningar-inom-verksamheten/
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/D--Beskrivning-av-anlaggningar-inom-verksamheten/
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 Fackla (07 i figur 7) 

 Hjälpsystem kväve och instrumentluft (12 i figur 7) 

 Kontrollrumsbyggnad och vaktkur (01 och 02 i figur 7) 

 

Figur 7 Föreslagen layout för terminalen.  

Regelverk och standarder 

Den övergripande internationella standarden som används för design av en LNG-

terminal är SS-EN1473 ”Installation och utrustning för flytande naturgas – Kon-

struktion av pålandsinstallationer”. 

I EN1473 finns krav på vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga vid design av 

en LNG-anläggning och vilka som styrs av en riskanalys. Acceptanskriterier för val 

av åtgärd finns beskrivet och skall användas om det inte finns mer restriktiva nat-

ionella acceptanskriter. Standarden definierar även vilka strålningskrav som gäller 

för strålning på omgivningen från fackla respektive brand vid olycka. Ytterligare 

krav på skyddsåtgärder i EN1473 beskrivs i avsnitt ”förebyggande åtgärder.  

För installation av naturgasledningen gäller i första hand "Naturgassystemanvis-

ningar", NGSA. 
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Lagring av LNG 

Den planerade terminalen omfattar två olika typer av lagringstankar, trycksatta 

tankar och en större lagringscistern. 

I trycksatta tankar kommer upp till 8 000 m
3
 LNG att lagras. Tankarna är prefabri-

cerade, dubbelmantlade (full containment) och vacuumisolerade med maxvolymen 

1 200 m
3
/tank. Dessa tankar har ett arbetstryck på upp till 5 bar och ca 50 m långa 

och drygt 5 m i diameter, se figur 8. 

 

Figur8 Exempel på vacuumisolerade LNG lagringstankar 

Den större tanken kommer att vara av typen full containment tank eller membran-

tank. En principdesign av full containment tanken ses i figur 9. Lagringstanken 

planeras ha en storlek på upp till 25 000 m
3
.  

Full containment innebär en innertank av stål och en yttertank av betong som kan 

innehålla den lagrade LNG-volymen. Mellan den yttre och den inre tanken finns ca 

80 cm isolering av exempelvis perlit. Arbetstrycket i tanken är strax över atmo-

sfärstryck och vätskan kommer under normala driftförhållanden att hålla en tempe-

ratur på -162°C 

En membrantank har i likhet med full containment ett yttre skal av betong men en 

inre membrantank av korrugerat rostfritt stål. Membranet är fastsatt i tak och ytter-

tank. Mellan tankarna finns ett cirka 20 cm tjockt lager av isolering i en kväve-

miljö. Totalt beräknas terminalen ha en lagringskapacitet på upp till 32 000 m
3
. 

Terminalen kommer också att utrustas med en fackla, denna kommer att placeras 

ovanpå tanken. Facklan fungerar som ett system för att reducera risker och miljö-

påverkan. och används enbart vid uppstart, underhåll och då något onormalt har 

uppstått. I facklan förbränns metan och omvandlas till koldioxid. För ytterligare 

beskrivning av facklan och dess funktion se avsnitt ”Förebyggande åtgärder”. 
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Figur9 Typiskt utseende 'Full containment' lagringstank. 

Kajer 

Kaj 516-518, se Figur10, kommer att användas vid lossning och lastning till bun-

kerfartyg på upp till ca 15 000 m
3
. Dessa förtöjningsplatser ligger nära LNG-

terminalen och medför korta kryogena transportledningar och minimerad mängd 

"Boil off Gas", BOG. BOG produceras när LNG värms upp och tas om hand i en 

BOG huvudledning för att sedan ledas vidare till brukare av gasen via en BOG 

kompressor.  

Figur 10 visar lastning- och lossningsplatsernas placering i Skarvikshamnen. Flö-

den på max 1 500 m
3
/h tillåts i ledningarna från kaj 516-518. 

Vid Pir 519 kommer lossning att ske från större fartyg med storlek på upp till ca 

75 000 m
3
. Fartyg av denna storlek kommer dock inte att lossa hela sin last i Göte-

borg utan detta är en av flera hamnar dit dessa fartyg går. Flöden på max 2 500 

m
3
/h tillåts vid lossning från fatyg vid denna kaj. 



  
SÄKERHETSRAPPORT- GO4LNG-LNG TERMINAL, GÖTEBORGS HAMN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A036415/Documents/3 Project documents/slutliga versioner handlingar/D. Säkerhetsrapport GO4LNG slutversion.docx 

39 

 

Figur10 Kajer för lossning samt lastning av LNG. 

Kaj och pir förses med detektorer för indikering av utsläpp samt branddetektorer. 

Inertering av rör kommer att ske med kvävgas, N2, varför ett mindre lager av väts-

kefierad kväve (LIN) kommer att finnas på terminalen. 

Lossning av LNG från fartyg 

Importen och lossningen vid terminalen sker uteslutande från fartyg. Storleken på 

fartygen som transporterar LNG varierar men till den planerade terminalen kom-

mer de mindre fartygen att lossa max 3 500 m
3
 per gång och de större mellan 6 000 

och 17 500 m
3
. Det innebär att mellan 90 och 185 lossningar per år kommer att 

genomföras vid kajen och piren. Terminalen kommer att kunna ta emot LNG från 

olika produktionsanläggningar och omlastningsterminaler men främst från Vopaks 

Gateterminal i Rotterdam.  

Vid lossning pumpas LNG med fartygets befintliga pumpar till lagringstanken med 

hjälp av lastarmar och rörledning. Viktigt är att gastrycket i lagringstanken är 

högre än det i fartyget så ett naturligt gasflöde möjliggörs. Den LNG som lossas 

från fartyget har en temperatur på cirka -162°C och ett pumptryck på cirka 5 bar. 
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Figur 11  Exempel på LNG-bunkerfartyg 

Lastning av LNG till fartyg 

Lastning av LNG kommer att göras till så kallade bunkerfartyg,se Figur 11. Dessa 

är av storleken 300 till 3 000 m
3
 och har för uppgift att transportera LNG för att 

kunna bunkra större fartyg som använder LNG som drivmedel. Bunkring ”ship-to-

ship” kommer att ske längre ut i hamnen.  

Vid lastning till bunkerfartyg pumpas LNG med pumpar från lagringstanken via 

ledning och lastarm till rörsystem och lagertank ombord på fartyget. Detta sker från 

kaj 516-518. Vid pumpning från de mindre lagringstankarna finns alternativet att 

ha ett antal gemensamma pumpar istället för en separat för varje tank. Proceduren 

för lastning är mycket lik den för lossning och har liknande rutiner. 

När ingen lossning eller lastning sker vid kajen ska LNG-ledningen hållas kall som 

en förberedelse inför nästa tillfälle då lossning/lastning sker. Detta sker genom att 

LNG cirkuleras i systemet. Utan denna kylhållning genereras stora mängder BOG 

vid varje tillfälle för lossning eller lastning. Därför kommer en kylledning att fin-

nas från terminaltanken till kajen. 

Lastning till lastbil och järnväg 

Billastningssystemet kommer att utformas för att klara cirka 20 utlastningar per 

dygn. Respektive tank rymmer upp till 60 m
3
 och lastningskapaciteten är 100 m

3
/h. 

Nedkylning med hjälp av flytande kväve eller LNG sker på plats av i förväg inerte-

rade lastbilstankar.  

Systemet består av flexibla slangar och returgasledning, samt mätutrustning, för 

kontroll av lastad mängd LNG. LNG pumpas från lagringstanken till lastbilen via 

slangarna. Avkokad gas förs tillbaka till lagringstanken och eventuellt överskott 

skickas till BOG kompressorn. I ett läge där ingen lastning sker hålls ledningar 

kalla med hjälp av ett recirkulationsflöde.   

Det kommer att finnas utrustning för att två lastbilar skall kunna lastas åt gången. 

Fyllning av bilar sköts lokalt vid respektive utlastningsplats. Fylld mängd registre-
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ras via vägning. Utlastningsplatserna är försedda med snabbstopp som omedelbart 

stoppar fyllningen vid ett eventuellt tillbud. 

När lastningen är utförd töms och inerteras systemet via en kvävgasledning. LNG i 

systemet trycks då till bilen från ena sidan av slangen och tillbaka till ledningssy-

stemet från den andra. 

Alla ledningssektioner där innestående volym kan inneslutas avsäkras mot högt 

tryck med termiska säkerhetsventiler som är anslutna till BOG huvudledningen.  

Uppsamlingsbassäng och avrinningsytor är designade för att kunna ta hand om 

eventuellt läckage av LNG från tankbil.  

Järnvägslastningssystemet kommer att utformas för att klara cirka tre utlastningar 

per dygn. Respektive tank har en volym på upp till 105 m
3
 lastningskapaciteten är 

100 m
3
/h per fyllningsplats. Även för järnvägsvagnar kommer det finnas möjlighet 

att lasta två vagnar samtidigt.  

Lastningssystemet för järnvägsvagnar fungerar på samma sätt som för lastning till 

lastbil och samma säkerhetsanordningar kommer att installeras. 

Land- och sjötransporter 

Terminalen kommer huvudsakligen ta emot LNG från fartyg från omlastningster-

minaler i Europa. Figur 12 visar Coral Energy, en typisk båt för distribution av 

LNG. 

Figur12 Coral Energy,  LNG-fartyg, 15 000m3 

Vägförbindelserna till terminalområdet är goda och inga åtgärder krävs för att last-

bilarna ska kunna nå fram till området. I den planerade terminalen kommer max 

3 700 stycken lastningar per år att ske med en genomsnittlig lastningsvolym av 

50 m
3
. En typisk lastbil för LNG transport visas i figur 13. 
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Figur13  Lastbil för LNG transport. 

Det förekommer i dagsläget inga transporter av LNG på järnvägsvagn i Sverige, 

men detta kan vara ett intressant transportalternativ på sikt, när regelverk för järn-

vägstransport av LNG är fastställda. I den planerade terminalen kommer max 1 200 

stycken lastningar per år att ske. Individuell tankstorlek i järnvägsvagnar på max 

105 m
3
. Figur 14 visar ett typiskt utseende för en järnvägstransport för LNG. 

 

Figur14 Typisk tank för järnvägstransport för LNG. 

En ny järnvägssträckning inom terminalens område, med lastningsplats för att mi-

nimera avståndet för transport av LNG i ledning planeras.  

Gasproduktion för naturgasnätet 

Anslutande gasledningar från terminalen till det nationella gasnätet och lokala an-

vändare planeras för att kunna injicera förångad LNG. Förångning sker med hjälp 

av kompressorer och förångare. Även den boil-off gas som produceras i lag-

ringstankarna och vid lastning och lossning kommer då att kunna skickas ut på 

gasnätet, vilket också minskar behovet av fackling.  

Det nationella gasnätet passerar norr om terminalen vid väg 155, Torslandavägen.  



  
SÄKERHETSRAPPORT- GO4LNG-LNG TERMINAL, GÖTEBORGS HAMN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A036415/Documents/3 Project documents/slutliga versioner handlingar/D. Säkerhetsrapport GO4LNG slutversion.docx 

43 

VA-system inkl. reningsanordningar inom 
hamnområdet 

Dagvatten från vägbanor m.m. skall passera oljeavskiljare och sedimenteringsan-

läggning innan det släpps till havet. Oljeavskiljare kommer att finnas vid t.ex. last-

bilsutlastningen och vid eventuell personbilsparkering. Kondensvatten uppkommer 

inte i anläggningen.  

Utsläpp av LNG till vatten ger ingen skada på de växter och djur som lever i vat-

tenmiljön. När LNG når vattenytan förångas den snabbt och når aldrig djupare än 

vattenytan. LNG är inte blandbar med vatten. 

För de fall då brandvatten och skum används kommer detta att tas om hand. Föro-

renat brandsläckningsmedel kommer troligtvis att samlas upp i en egen bassäng 

innan vidare behandling sker. Skum används inte som brandsläckningsmedia utan 

bara i de fall LNG samlats i uppsamlingsbassängen då ett skumtäcke möjliggör en 

kontrollerad förångning. 

Hjälpsystem 

System för tryckluft 

Instrumentluft kommer att försörja utrustning och de luftstyrda ventiler som finns 

på anläggningen. Tryckluften kan också användas vid underhåll av anläggningen. 

Kvävesystem 

Kväve används för att spola rent ledningar och utrustning över hela terminalen, 

bland annat utlastningen och lossningen. Kväve kan också användas om systemet 

för instrumentluft av någon anledning står still.  

Kvävgasen kommer troligen att lagras i flytande form i en tank, där den sedan kan 

förångas ut. 

Riskkällor 

LNG är en brandfarlig gas som förvars nedkyld som vätska till cirka -160◦C. Det 

finns därför risker både förknippade med kylan och med brandfarligheten. I hän-

delse av ett utsläpp, kommer GNGångor skingras i den rådande vinden. Kall GNG 

ånga syns som ett vitt moln.  

Om LNG spills i närvaro av en tändkälla, kan en lokal brand uppkomma. Naturgas 

är endast brandfarlig inom ett snävt intervall av koncentration i luften (mellan 5 % 

och 15 % för ren metan). Mindre mängd luft innehåller inte tillräckligt med syre 

för att upprätthålla en låga, medan mer luft späder ut gasen för mycket för att ut-

släppet ska antändas. Ett LNG utsläpp kan leda till flera allvarliga och farliga ska-

dehändelser bland annat med avseende på brand. Riskanalyser har utförts för att 
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identifiera de scenarion som bidrar till risken för LNG anläggningen och beräkna 

risknivån för dessa scenarior, dessa scenarion beskrivs i kapitel E.  

Riskkällor förekommer främst i samband med hantering av LNG såsom vid last-

ning/lossning av LNG vid kaj, bilfyllning och tankfyllning (järnväg). Händelser 

som kan leda till en allvarlig olycka är bland annat rörbrott eller lastarmsbrott i 

samband med lastning/lossning, kollision med fartyg som är förtöjt vid kaj, natur-

katastrofer, sabotage, kollision med rörgata eller tankkollaps. Identifierade händel-

ser listas mer utförligt i kapitel E. 

Vätskefiering av naturgas har utförts sedan tidigt 1900-tal och kommersiell LNG 

industri påbörjades under 1960-talet. Erfarenheter från som skett under denna pe-

riod har hela tiden lett till en utveckling så att det som tidigare varit riskkällor har 

reglerats genom regelverk för hur en anläggning skall byggas. Några exempel på 

detta är : 

 Full containment tankar med en inre och yttre tank där den yttre tanken 

rymmer hela den inre tankens innehåll om den inre tanken brister.  

 Cirkulationssystem och möjlighet att fylla från toppen eller botten av tank-

för att undvika rollover (rollover är en händelse med kraftig förångning av 

naturgas som sker då ett lager med LNG med hög densitet lagras ovanpå 

ett lager med lägre densitet, förångningen sker då dessa lager hastigt byter 

plats på grund av densitetsskillnaden). 

 Säkerhetsavtsånd till utrustning och  andra anläggningar för att minska 

dominoeffekter vid brand. 

 Fångdammar för att leda läckage av LNG till säker plats. 

 Quick release system för att förhindra att fartyg lämnar kaj medans de fort-

farande är kopplad till lastarm 

Utvecklingen av förebyggande åtgärder går hela tiden framåt. Under senare år dis-

kuteras och används tillexempel tow-away skydd i större utsträckning än tidigare 

för att förhindra att chaufförer kör iväg medans slangar forfarande är kopplade till 

tankbilen. 

Planerade förebyggande åtgärder för GO4LNG  beskrivs i kommande stycke samt i 

kapitel E och F. 

Förebyggande åtgärder 

På anläggningen kommer att finna flera olika tekniska åtgärder samt rutiner för att 

förebygga att en olycka sker. I handlingsprogrammet beskrivs bland annat de un-

derhållsrutiner och rutiner för fortlöpande kontroll som skall finnas för att upptäcka 

fel i utrustning och processtörningar innan en olycka sker.  
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I EN1473 beskrivs flera olika tekniska säkerhetsåtgärder som är krav enligt stan-

darden respektive vilka som skall avgöras i riskbedömning, se tabell 1.  

Tabell 1 Krav på säkerhetsåtgärder från EN1473 samt krav på säkerhetsåtgärder 

som skall identifieras i riskbedömning. X=krav i EN1473 

Säkerhetsåtgärd Krav enligt EN1473 Avgörs av riskanalys 

enligt EN1473 

Övertryckssystem X, Rekommenderas att det 

leds till fackla eller lager-

tank 

Om övertryck inte leds till 

tank/fackla skall en riskbe-

dömning avgöra säker plats 

för utsläpp. 

Uppsamlingsdamm X Uppsamlingsdammens stor-

lek och behov av isolering 

styrs av riskbedömning 

(dimensionerande händelse) 

Sprinkling Om dimensionerande brän-

der överskrider strålnings-

kraven i EN 1473 skall 

sprinkling eller annat skydd 

införas  

Eventuellt behov av-

sprinkling av gångvägar 

avgörs i riskbedömning 

Nivå/överfyllnadsskydd X  

Avstånd mellan tankar Minimikrav finns identiferat Skall identiferas av risbe-

dömning men får inte vara 

mindre än minimikravet 

Slangar eller lastarm för 

lastning/lossning 

 Skall avgöras av riskbe-

dömning om slangar eller 

lastarm skall användas. 

ESD-system X Stängningstid avgörs av 

riskbedömning  

Isolering X- isolering av process-

mässiga skäl 

Isolering av kalla delar av-

görs av riskanalys baserat 

på om det finns risk att 

komma i kontakt med kalla 

delar vid service/underhåll 

Värmeskyddade rörga-

tor/stöttor/fundament 

 Stöttor skall värmeskyddas 

om riskbedömning identife-

rar risk för brand i närheten 

av rörgata/utrustning (di-
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Säkerhetsåtgärd Krav enligt EN1473 Avgörs av riskanalys 

enligt EN1473 

mensionerande händelse) 

Fackla X Riskanalys skall avgöra 

vilka händelser som facklan 

skall dimensioneras för. 

Avstånd mellan anlägg-

ningsdelar 

 Styrs av strålningskrav i 

EN1473 samt dimension-

erande händelser från risk-

bedömning. 

Brandvattensystem X Kapacitet l/min styrs av 

identiferade dimension-

erande händelser 

Brand/gas/läckage detekto-

rer 

X Placering enligt riskbedöm-

ning 

Skum/pulver  Behov av skum/pulver för 

brandsläckning och dess 

placering styrs av riskbe-

dömning 

Materialval Material/utrustning med 

risk att utsättas för 

kalla/höga temperaturer 

skall designas för detta. 

 

  

Planerade förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor beskrivs nedan, konse-

kvensreducerande åtgärder som skall minska konsekvensen i händelse av en olycka 

listas i kapitel E. 

Klassningsförutsättningar 

Anläggningen kommer att klassas i enlighet med standarden SS EN 60079-10 och 

den svenska tolkningen av standarden ”SEK handbok 426, utgåva 4, 2011” klass-

ning av explosionsfarliga områden. Ex-klassningen kommer att utföras under pro-

jekteringen av anläggningen. 

Den övergripande filosofin är att minimera klassningsbehovet genom att koncen-

trera brandfarliga varor till specifika områden. Rörgatorna är med fördel oklassade 

vilket åstadkoms genom ett antal åtgärder såsom helsvetsning.    
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Olyckor och spill vid utlastningsplatser skall förebyggas genom att checklistor 

följs.  

Fackla 

Anläggningen kommer att vara utrustad med en fackla. Facklan är ett system för att 

reducera säkerhetsrisker och miljöpåverkan, och används inte vid normal drift. Fi-

losofin för användning av facklan är att ingen fackling skall ske under normal drift. 

Åtgärder vidtas under design och drift för att tillse att BOG skickas till gasnätet 

eller rekondenseras i processen istället för att facklas. 

Metan som kommer till facklan kan antingen ventileras mot atmosfären eller brän-

nas upp och omvandlas till koldioxid. Utsläpp av oförbrända gaser är en säkerhets-

risk då de kan orsaka explosion eller okontrollerad brand i närheten av lagringstan-

ken. Därför kommer utloppet från säkerhetsventilerna på tanktaket att ledas till 

facklan så att avblåsning kan ske på säker plats.  

Detaljprojekteringen för placering och höjd på facklan kommer att styras av strål-

ningskrav på omgivningen som är defineriade i EN1473. EN1473 ställer även krav 

på vilka dimensionerande händelser som facklan skall dimensioneras för. Facklan 

kommer att vara placerade på tanktaket och spridningsberäkningar skall utföras för 

att säkerställa att det inte finns någon risk för att ett utsläpp av GNG (inom dess 

antändningsområde) når närliggande antändningskällor.  

Facklan antänds enbart vid uppstart, vid visst underhåll och då något onormalt har 

uppstått under driften av anläggningen och stora mängder gasformig LNG riskerar 

att läcka ut. Vid längre underhållsstopp som kräver mycket fackling kommer sam-

råd att ske med närliggande verksamheter. 

Exempel på onormala driftssituationer kan vara: 

 Fel på hanteringen av avkok (BOG) 

 En ESD-situation 

 Fel på en gasreturledning 

 För låg konsumtion av LNG (utlastning till bil, fartyg och båt) 

Eventuellt övertryck i lagringstanken leder till att gas blåses av från tankens säker-

hetsventiler genom facklan utan att denna antänds. Facklan går att starta manuellt 

av en operatör. 

Säkerhetsventiler 

Hela anläggningen är konstruerad så att alla system där LNG riskerar att inne-

stängas förses med säkerhetsventiler som leder BOG tillbaks till lagertanken när 

högt tryck uppstår på grund av avkokning av LNG. 
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Säkra avstånd 

Under detaljprojektering skall dimensionerande händelser identifieras för att av-

göra säkra avstånd mellan olika anläggningsdelar. Krav finns listade i standarden 

för LNG-anläggningar, EN1473, som listar vilken strålningsnivå som inte får över-

stigas för utrustning och byggnader på grund av brand i annan del av anläggningen. 

Utrustning som riskerar att utsättas för höga strålningsnivåer brandskyddas med 

isolering eller sprinklas.  

Skydd mot obehörigt tillträde 

För att förhindra obehöriga i anläggningen stängslas området in. Portar kommer att 

finnas vid tillfarts- och järnvägar, kajer och ett antal ytterligare platser som bestäms 

under detaljutformningen. In- och utpassering kommer att registreras och kontrolle-

ras. Kameraövervakning finns också vid vissa platser.  

Utrustningar och rörgator skall placeras och förses med skydd på så sätt att risken 

för påkörning och/eller annan åverkan minimieras. 

Det säkerhets/bevakningssystem som används i hamnen kommer också att ansvara 

för LNG terminalen. 

Larm 

Om larm uppstår då terminalen är bemannad kommer dessa att hanteras av den 

personal som finns på plats. Vid larm då terminalen inte är bemannad kommer en 

beredskapsorganisation att kontaktas och personal kommer att komma till termina-

len inom en rimlig inställelsetid.  

Samarbete kommer att finnas mellan terminalen och Räddningstjänsten Storgöte-

borg för att hantera larm eller tillbud på bästa möjliga sätt.  

Övervakning 

Anläggningens styrsystem kommer att vara utformat för styrning och övervakning 

på distans och lokalt i kontrollrum. Kameror kommer att finnas på området för att 

få en bra översyn av vad som händer på terminalområdet. 

Styrning och Kontroll 

Anläggningen kommer att designas så att styrning och övervakning sker lokalt från 

kontrollrum på terminalen. 

Terminalen kommer att vara bemannad dygnet runt med operatörer som går skift-

gång.   

Styrsystem kommer att övervaka ett flertal processparametrar i anläggningen. Vid 

avvikelser genereras larm. För vissa parametrar kan styrsystemet generera automa-

tiskt stopp av delar eller hela anläggningen. 
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Förutom styrsystem kommer ett av styrsystemet oberoende säkerhetssystem att 

finnas. Säkerhetssystemet kommer generera nödstopp, så kallad ESD (Emergency 

Shut Down). Avsikten är att standarden SS-EN-61511 (SS-EN61511:2004, 2005) 

skall följas vid arbetet att ta fram vilka objekt och vilka processförhållanden som 

skall skyddas samt åtgärd vid detekterad avvikelse. Hit hör både övervakning av 

processparametrar såsom t.ex. nivåer och tryck men även detektion av gas. Stan-

darden ska även följas vid konstruktion, montage och drift av säkerhetssystemet.  

Samarbete kommer att finnas mellan GO4LNG, Energihamnen och Räddnings-

tjänsten Storgöteborg för att hantera larm eller tillbud gällande brand eller olycka 

på bästa möjliga sätt. 

Avsikten är vidare att fartyg ska anslutas vid lossning och lastning via så kallad 

"ESD-link" vilket innebär att nödstopp på fartyg och lastningsstationer kan initiera 

nödstopp i hela terminalen. 

Förutom instrumenterade säkerhetsfunktioner kommer mekaniska säkerhetsventiler 

finnas som vid högt tryck öppnar och släpper trycket till säker plats, i detta fall ett 

fackelsystem. Lagertanken kommer även att skyddas mot s.k. rollover genom ett 

cirkulationssystem i tanken. 

Förutsägbara störningar vid normal drift 

LNG kommer att levereras vid olika temperatur beroende på transporttid. Förhöjd 

temperatur på LNG eller för högt tillflöde till lagertank kan innebära ökat tryck i 

LNG tanken på grund av avkokning. Anläggningen konstrueras för att ta emot 

LNG vid varierande temperatur och rutiner vid lossning ska säkerställa att tempera-

tur och flöde är inom tillåtet intervall. Om trycket ändå blir för högt i tanken kom-

mer gas släppas till facklan för att släppas ut på säker plats. 

Strömavbrott innebär att den teknik som väljs för hantering av BOG kan sluta fun-

gera. Detta innebär att trycket kan stiga i lagertanken med utsläpp till fackelsystem 

som följd.  

Strömavbrott innebär vidare att styrsystem och säkerhetssystem kan sluta fungera. 

Därför kommer både styr- och säkerhetssystem att förses med avbrottsfri kraft 

(UPS). För säkerhetskritiska ventiler kommer ett felsäkert läge att definieras till 

vilket ventilen ska föras vid avbrott i kraft, instrumentluft eller signal. 

Vid bortfall av hjälpsystem såsom kvävgas eller instrumentluft får inte last-

ning/lossning påbörjas och om det sker under pågående lastning/lossning skall alla 

ventiler gå till säkert läge. 

HAZOP analyser kommer att utföras under projekteringen för att identifiera alla 

processtörningar och införa åtgärder för att förhindra att de utvecklas till olyckor.  
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Medier och kemikalier 

Tabell 2 nedan redovisar de farliga ämnen som kan förekomma i verksamheten i 

drift och som omfattas av föreskrifter enligt definitionen i bilaga till Förordning 

(1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av  allvarliga ke-

mikalieolyckor.  Utöver dessa ämnen kommer även kvävgas att användas i proces-

sen samt skum för att minska förångningen av ett LNG-utsläpp.  

Tabell 2 Sammanställning av farliga ämnen som förekommer i anläggningen 

Ämne Media Fas CAS-nr Mängd 

LNG Flytande naturgas, CH4 Vätska 74-82-8 ~11000 ton 

+~3800ton 

Smörjoljor  Vätska -- <1 ton 

Diesel Bränsle till reservaggregat Vätska 64742-47-8 < 1 ton 

 

Naturgas är en färg- och luktlös gas med en densitet av cirka 0,7 kg/m
3
. LNG står 

för Liquefied Natural Gas och framställs genom nedkylning av naturgas till -162 

°C då gasen kondenserar och blir flytande. När gasen blir en vätska minskas voly-

men hela 600 gånger. LNG lagras och transporteras normalt under atmosfärstryck 

och har då en densitet motsvarande cirka 450 kg/m
3
. Där gasnät inte finns tillgäng-

ligt för transport är distribution av LNG ett alternativ på grund av den höga densite-

ten.  

Naturgas är brandfarligt om det blandas med luft och halten är mellan 5-15%. 

Blandningar med högre eller lägre gasinnehåll brinner inte. I tabell 3 redovisas ett 

antal egenskaper  

Tabell 3. Egenskaper för Naturgas.  

Fysikaliska och kemiska egenskaper för naturgas  

Fysikaliskt tillstånd vid 20°C/101.3kPa  Gas. 

Färg  Färglös vätska. 

Lukt  Luktfri. 

pH-värde  Gäller inte. 

Molekylvikt [g/mol] 16 

Smältpunkt [°C] -182 

Kokpunkt [°C] -160 

Kritisk temperatur [°C] -82 

Flampunkt [°C]  Ej lämpligt för gaser och gasblandningar. 

Brännbarhetsgränser [vol% i luft]  5 - 15 
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Fysikaliska och kemiska egenskaper för naturgas  

Ångtryck [20°C] :  Gäller inte. 

Relativ densitet, gas (luft=1) 0.6 

Relativ densitet, vätska (vatten=1)  0.42 

Vattenlöslighet [mg/l] 26 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten [log Kow] 1.09 

Självantändningstemperatur [°C]  595 

Viskositet vid 20°C [mPa.s]  Gäller inte. 

Explosiva egenskaper  Gäller inte. 

Oxiderande egenskaper  Ingen. 

Andra data Gasen är lättare än luft vid normal temperatur 

Toxikologisk information  

Akut giftighet  Ej kända förgiftningseffekter orsakade av 

denna produkt. 

Frätande/irriterande på huden Ingen känd effekt från denna produkt. 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Ingen känd effekt från denna produkt. 

Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen känd effekt från denna produkt. 

Cancerogenitet Ingen känd effekt från denna produkt. 

Mutagenitet Ingen känd effekt från denna produkt. 

Reproduktionstoxicitet Ingen känd effekt från denna produkt. 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen känd effekt från denna produkt. 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen känd effekt från denna produkt. 

Fara vid aspiration Ej lämpligt för gaser och gasblandningar. 

Ekologisk information  

Persistens och nedbrytbarhet  Ämnet är biologiskt nedbrytbart. Osannolikt 

att det kvarstår. 

Bioackumuleringsförmåga Förväntas inte bioackumuleras på grund av 

det låga log Kow (log Kow < 4). 

Rörligheten i jord På grund av dess höga flyktighet är det osan-

nolikt att produkten förorsakar vatten- el-

lergrundvattenförorening. 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Ej klassificerad som PBT eller vPvB. 

Andra skadliga effekter Kan orsaka frysskador på vegetation. 

Påverkan på ozonskiktet  Ingen. 

Global uppvärmningsfaktor [CO2=1]  25 

Effekt på global uppvärmning Utsläpp av stora mängder kan orsaka växthu-
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Fysikaliska och kemiska egenskaper för naturgas  

seffekt. 

 

LNG har inga toxiska effekter på människa eller miljö. Den låga temperaturen och 

att gasen tränger undan luft innebär framför allt risk för köldskador och kvävning 

vid direkt exponering eller omedelbar närhet till läckage.  

LNG som läcker är inte bioackumulerbar och avdunstar snabbt till atmosfären där 

dock nedbrytningen av metan är långsam. Metan är en s.k. "växthusgas". 

Den primära och akuta risken vid ett läckage är brandfaran och de följdskador en 

brand kan innebära. 
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E. Identifiering och analys av olycksrisker - 

scenarier 

Riskanalys (HAZID och QRA) har utförts för att identifiera de troliga olycksscen-

arior som kan leda till allvarlig kemikalieolycka på anläggningen, se bilaga 1 och 

2. Detta kapitel summerar den riskidentifiering som gjorts i dessa riskanalyser. 

Först listas möjliga scenarier vid ett utsläppav LNG/GNG för att sedan identifiera 

vilka händelser som kan leda till stort utsläpp/allvarlig olycka på terminalen. 

Möjliga olycksscenario i samband med utsläpp av 
LNG/GNG 

Nedanstående lista är ett utdrag ur utförd riskanalys över de olika scenarion som 

kan ske vid ett LNG/GNG-utsläpp: 

Utsläpp av LNG- Vid små utsläpp av LNG på höjd kommer den största delen av 

LNG att förångas innan det når marken eller de rännor som finns på anläggningen 

för att leda ett LNG utsläpp till säker plats. Vid stora utsläpp, där värmen från luft 

och mark inte räcker till för att förånga utsläppet, kommer utsläppet via lutande 

markyta och rännor att ledas till säker plats där det kan förångas/brinna på ett sä-

kert avstånd från övriga anläggningsdelar. 

Pölbildning- LNG utsläpp som sker utanför anläggningens system med rännor och 

Uppsamlingsdamm kan leda till att en pöl av LNG bildas som förångas eller vid 

antändning leder till en pölbrand 

Rapid Phase Transformation (RPT)- detta är en snabb omvandling från LNG till 

gasfas som uppkommer då ett utsläpp av LNG sker till vatten. En tryckvåg bildas 

när LNG omedelbart förångas då det blandas med vatten. RPT innehåller dock ing-

en förbränning och klassas därmed inte som en explosion Det är inte troligt att 

dessa tryckvågor kan skada någon del av ett skepp förtöjt vid kajen. Ingen specifik 

modellering har utförts för RPT eftersom det är osannolikt att det förvärrar händel-

seutvecklingen av det utsläpp som orsakade RPT.  

Spridning- Naturgas som förångas från en pöl av LNG kommer att forma ett tungt 

naturgasmoln på grund av den kalla temperaturen. Efterhand som naturgasmolnet 

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/E--Identifiering-och-analys-av-olycksrisker--scenarier/
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/E--Identifiering-och-analys-av-olycksrisker--scenarier/
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värms upp blir det lättare än luft och kommer att stiga. Utsläppet kommer att blan-

das med luft genom atmosfärisk turbulens och uppvärmning. 

Gasmolnsbrand- vid utsläpp av ett gasmoln är det inte antändbart förrän det har 

en blandning med luft där andelen naturgas är mellan 5-15% (LFL lower flamma-

bility level 5 % och UFL upper flammability level 15 %). För majoriteten av de 

gasmoln som antänds så sker det det i utkanten av gasmolnet när det når en antänd-

ningskälla (t.ex. öppen låga, förbränningsmotorer, gnistor). Ett antänt gasmoln 

kommer att brinna tillbaks genom den del av gasmolnet som befinner sig inom 

LFL och UFL. Gasmolnet brinner sedan vid UFL tills utsläppet brunnit ut. När 

gasmolnsbranden nått utsläppskällan-  tillexempel en pöl av LNG – kommer det att 

övergå till en pölbrand. 

Pölbrand- Om LNG läcker ut i närheten av en antändningskälla kommer gas mel-

lan LFL och UFL ovanför pölen att antändas och bilda en pölbrand. En pölbrand 

avger avsevärd mängd strålningsvärme.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) –En BLEVE kan ske om 

trycksatta LNG tankar utsätts för upphettning under en längre tid på grund av till-

exempel en yttre brand. Vid en långvarig yttre brand kan tanken brista p.g.a. 

värme- och tryckbelastningen varefter den kondenserade gasen momentant för-

ångas och möjligen antänds. Ett mycket stort område, åtskilliga hundra meter, 

kommer att påverkas med dödsfall och stor materiell förstörelse som följd. På 

grund av denna risken skall det inte finnas antändbart material på anläggningen och 

sprinkling av tankar kommer att finnas för att kunna kyla dessa i händelse av 

brand.  Terminalens ESD system sektionerar olika delar av anläggningen bland 

annat för att minska varaktigheten på en eventuell brand så att en BLEVEsituation 

inte kan uppstå 

Gasmolnsexplosion- en gasmolnsexplosion kan ske om ett stort moln av antändbar 

gasblandning antänds i ett innestängt utrymme. Förbränning av en stökiometrisk 

blandning av kolväten leder till att volymen av förbränningsgaserna ökar cirka 8 

ggr jämfört med gasmolnet. Detta beror främst på den höga temperaturen på för-

bränningsgaserna. Vid en öppen design utomhus finns inga innestängda utrymmen 

och ett utsläpp av metangas brinner relativt sakta (~10m/s) och skapar inga över-

tryck (<1 mbar). Anläggningen planeras att ha en öppen design för att undvika ris-

ken för gasmolnsexplosion. 

Jetbrand - Om utsläppet antänder direkt vid utsläppet bildas en jetbrand från ut-

släppspunkten. Längden på jetbranden beror av väderlek och trycket i rörledningen 

och varierar mellan 10-100 meter. En jetbrand ger lokal skada på grund av hög 

värmestrålning i utsläppsriktningen. Skadan från jetbränder minimeras genom att 

sektionera ledningar så att varaktigheten på en jetbrand blir kort. 

Andra icke-brännbara LNG effekter LNG är varken cancerframkallande eller 

giftigt. Den är emellertid kvävande eftersom den späder ut eller förskjuter syrein-

nehållande atmosfär, vilket kan leda till döden genom kvävning. Eftersom naturgas 

i sin rena form är färglös och luktfri, skall trånga utrymmen där gas kan ansamlas 

uppmärksammas och genomgå gasmätning innan inträde.  
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LNG’s låga temperatur utgör en risk för potentiellt frostskada vid exponering av 

personal, konstruktionsstål, utrustning, instrumentering, kontroll och kablage. 

Kryogenisk exponering av personal orsakar kylskador. Kryogen exponering av kol-

stål orsakar sprödhet, vilket kan leda till strukturella fel.  

Utsläpp av LNG till vatten ger ingen skada på de växter och djur som lever i vat-

tenmiljön. När LNG når vattenytan förångas den snabbt och når aldrig djupare än 

vattenytan. LNG är inte blandbart med vatten. 

Identifierade olycksscenarion 

Två olika HAZID analyser har utförts för att identifiera olycksscenarier på anlägg-

ningen. Här nedan listas de händelser som kan ge upphov till allvarlig kemikalieo-

lycka, se även bilaga 2. 

Tabell 4 Skadehändelser som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka 

Numrering från HAZID Skadehändelse 

Kaj 

1.3.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp eller lastarmsbrott under lastning/lossning 

Lagring/processområde 

1.5.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp som leder till pölbrand under eller i närheten av trycksatta tan-

kar 

1.8.1 (DNV HAZID) Stor skada på LNG pump som leder till stort utsläpp och pöl-

brand/antändning 

1.8.2 (DNV HAZID) Pumpläckage som leder till utsläpp av LNG som leder till jetbrand eller 

gasmolnsbrand. 

Lastning till väg/järnväg 

1.6.1 (DNV HAZID) Stort utsläpp som leder till pölbrand under eller i närheten av LNG lastbil 

eller LNG järnvägsvagn 

1.10.1 (DNV HAZID) Skada på gaspumpar, gasutsläpp som kan leda till gasmolnsexplosion 

1.10.2 (DNV HAZID) Pumpläckage som leder till utsläpp av gas som leder gasmolnsexplosion 

1.10.3(DNV HAZID) Skadad förångare med utsläpp av gas/LNG som leder till pölbrand, jetbrand 

eller gasmolnsexplosion 

1.10.4 (DNV HAZID) Läckage från förångare som leder till jetbrand eller gasmolnsexplosion 

Transport i hamnen 

1.9.1 (DNV HAZID) Kollison under transport i hamnen (tåg/lastbil) stor skada på tanken, utsläpp 

och antändning 

Rörledningar 

1.10.5 (DNV HAZID) Rörbrott som leder till jetbrand eller gasmolnsexplosion 

1.10.6 (DNV HAZID) Läckage på ledning som leder till jetbrand eller gasmolnsexplosion 

Generellt anläggningen 

1.11.1 (DNV HAZID) Sabotage 
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Sannolikhet och konsekvens vid olycksscenarier 

Föregående avsnitt listade generellt de olycksscenarier som kan ske vid utsläpp av 

LNG och de skadehändelser vid terminalen som kan ge upphov till allvarlig kemi-

kalieolycka. I riskanalysen har sannolikhet och konsekvens beräknats/bedömts för 

att visa på vilka av ovanstående olycksscenarion som bidrar mest till risknivån för 

anläggningen. Nedanstående tabell visar vilka scenarion som ingått i utförd riska-

nalys. Se utförd riskanalys  i bilaga 1 för mer detaljerad beskrivning av använda 

frekvenser. 

Tabell 5 LNG utsläppsscenarion som ingått i riskanalysberäkningar samt använd 

frekvens för respektive scenario, referens QRA Gothenburg Go4LNG. DNV 2013. 

 

Utrustning  Scenario beskrivning  Frekvens 

Lagertank (atmosfärstryck)  

 

Kollaps av tanktak  1*10
-7

/år 

LNG trycksatta-tankar  Stort läckage, 10 minuters utsläpp 

och 10 mm hål  

 

5*10
-7

/år 

LNG pumpar  Stort läckage (10 % diameter av 

största anslutning) 

  

4,4*10
-3

/år 

Förångare  Tubbrott (10 tuber, 1 tub)och läck-

age (10 % diameter)  

5*10
-7

/år, 

1*10
-5

/år 

Kompressor Stort läckage (10 % diameter av 

största anslutningen)  

 

4,4*10
-3

/år 

KO/Dräneringskärl  Stort läckage, 10 minuter och 10 

mm hål 

  

5*10
-6

/år 

Rörsystem Stort läckage (10 % diameter av 

ledning) 

  

5*10
-7

/år 

och meter 

Lastarm  Stort läckage (10 % diameter  av 

lastarm) 

  

3*10
-7

/år 

Bilfyllningsslangar  Stort läckage (10 % diameter  av 

slang) 

  

4*10
-5

/år 

Biltank (transport-trycksatt)  Stort läckage (största anslut-

ning)och BLEVE 

 

2,9*10
-11

/h 

Järnvägstank(transport-

trycksatt)  

Stort läckage (största anslutning) 

och BLEVE 

  

2,9*10
-11

/h 

LNG fartyg  Kontinuerligt utsläpp (hål 750mm) 

på grund av  kollision. 

1*10
-7

/år 
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I riskanalysen har de scenarion som bidrar mest till risknivån identifierats, d.v.s. de 

scenarion som har stor konsekvens och hög frekvens. I tabell 5 visas de tre olycks-

scenarion som bidrar mest till risknivån. Dessa händelser är stort utsläpp på grund 

av kollapsad trycksatt tank, fullt rörbrott eller lastarmsbrott under pågående last-

ning/lossning från/till fartyg. 

Även om andra olycksscenarion är mer frekventa såsom litet utsläpp i samband 

med bilfyllning så bidrar de inte till risknivån i lika stor utsträckning eftersom kon-

sekvensen är mindre och på samma sätt bidrar inte heller händelser med större kon-

sekvens såsom kollison med fartyg eller BLEVE eftersom sannolikheten för dessa 

händelser är väldigt låg. 

Tabell 6 De olyckshändelser som bidrar mest till risknivån för en plats utanför 

anläggningen (placering norr om anläggningen). 

Olyckshändelse Risk (/år) Procent av total risknivå 

Momentan frisätt-

ning av LNG i en 

trycksatt tank 

3,83*10
-7

 84,65 

Fullt rörbrott vid 

lastning 

2,72*10
-8

 6,00 

Övrigt  9,35 

Totalt 4,53*10
-7

 100 

 

Figur 15 visar utbredningen av brännbart område för ett gasmoln under ett momen-

tant utsläpp av LNG från trycksatt tank för det värsta tänkbara väderscenariot. 

Inom det område som befinner sig mellan den röda och den blåa linjen är gasmol-

net i sitt brännbarhetsområde. Riskanalysen innehåller även beräkningar för ett 

värsta olycksscenario som i riskanalysen identifierats som kollison med LNG far-

tyg vid kaj där tanken penetreras och ett hål på 750 mm uppkommer. Brännbar-

hetsområdet för detta värsta fall visas i figur 16. Sannolikheten för denna händelse 

är dock väldigt låg (<<10
-9

/år). 
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Figur 15 Brännbarhetsområde för LNG vid kollaps av en trycksatt tank för värsta 

väderscenariot, stabilitetklass F och 1,5 m/s. Figuren visar alla områden som kan 

drabbas, för ett enskilt tillfälle sker spridning bara i vindriktningen. 
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Figur 16 Brännbarhetsområde för LNG vid ett värsta scenario, hål i fartyg på 

grund av kollision (750mm), stabilitetklass F och 1,5 m/s. Figuren visar alla områ-

den som kan drabbas, för ett enskilt tillfälle sker spridning bara i vindriktningen. 

Dimensionerande händelser 

Enligt krav i EN1473 skall dimensionerande händelser användas för att identifiera 

de scenarion som anläggningen skall designas för med avseende på strålningsre-

striktioner för omgivningen, eventuellt behov av sprinkling och isolering av utrust-

ning medmera. Ovanstående händelser i figur 15 och 16 har en för låg sannolikhet 

för att anses vara dimensionerande händelse. 

De scenario som identifierats i utförd HAZID  som scenario som bör tas hänsysn 

till vid projektering av avstånd mellan anläggningsdelar och/eller behov av brand-

skydd är:  

 Stort läckage (pölbrand) vid bil- eller järnvägsfyllning 

 Pumpskada eller pumpläckage 

 Skada eller stort läckage från förångare 

 Rörbrott eller stort läckage från ledningar 
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Enligt EN1473 skall strålningsnivån från en brand inte vara högre än 15 kW/m
2
 för 

utrustning, 32 kW/m² för betongtank osv. 

Dessa krav på strålningsnivåer styr avstånden mellan t.ex. bilfyllning, tankar, upp-

samlingsdamm, byggnader och omgivning. Under detaljprojektering skall storlek 

på ovanstående identifierade händelser bestämmas och avstånd anpassas efter 

strålningsberäkningar. För att minska strålningsnivån kan antingen utläckt mängd 

begränsas geom sektionering av ledningar, ytan på en pölbrand minskas genom 

lutande ytor till uppsamlingsrännor och uppsamlingsdamm eller känslig utrustning 

isoleras eller sprinklas. 

Dominoeffekter 

I riskanalysen ingår en omfattande studie av risken för eventuella dominoeffekter 

från/till närliggande anläggningar. Riskanalysens studie av dominoeffekter visar att 

de flesta identifierade potentiellt relevanta scenarier inte ger några dominoeffekter 

på planerad LNG-terminal. Små läckage vid närliggande rörledningar (i flänsar och 

ventiler) kan resultera i trycksatta jetbränder som potentiellt kan ge betydande 

värmestrålning på GO4LNG-terminalområdet. Från en riskbaserad synvinkel är 

risken att detta scenario kan orsaka dominoeffekter mycket låg på grund av att ris-

ken för initial händelse och efterföljande händelser (sannolikhet för direkt antänd-

ning, riktning på jetbrand mest ogynnsam i förhållande till känslig utrustning på 

terminalen, jetbrand inte blockerad av hinder).  

Externa dominoeefekter från terminalen som kan påverka andra verksamheter iden-

tiferades till: 

 Explosioner med ansenligt övertryck 

 Bränder (jet eller pölbrand) 

 Splitter till följd av katastrofal bristning av trycksatt utrustning 

Sannolikheten för en explosion eller splitter till följd av en explosion är för låg för 

att betraktas som en relevant orsak till en extern dominoeffekt. Bränder väntas ha 

endast en begränsad förmåga att orsaka en dominoeffekt i LNG-terminalens direkta 

omgivning på grund av snabb avskiljning av anslutna system, lågans längd och 

varaktighet är begränsad samt att anläggningen planeras enligt krav i EN1473 på 

vilken strålningsnivå som omkringliggande verksamhet får utsättas för vid olycka. 

Se utförligare beskrivning av dominoeffekter i bilaga 1. 

Om det under projekteringen vid beräkning av dimensionerande händelse identifie-

ras att det finns risk för höga strålningnivåer enligt krav i EN1473 eller risk för 

gasinläckage till omkringliggande verksamheter så kommer åtgärder att vidtas för 

att minimera risken. 
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Förebyggande åtgärder 

På anläggningen kommer det att finnas flera olika tekniska åtgärder samt rutiner 

för att förebygga att en olycka sker. I handlingsprogrammet beskrivs bland annat 

de underhållsrutiner och rutiner för fortlöpande kontroll som skall finnas för att 

upptäcka fel i utrustning och processtörningar innan en olycka sker.  

LNG-anläggningen ska konstrueras enligt kraven i standarden EN-1473 samt krav i 

relevanta föreskrifter. 

Personal verksam inom terminalen skall ha utbildning och nödvändig kunskap. 

Nedanstående text beskriver de planerade förebyggande åtgärderna. Ytterligare 

åtgärder kan tillkomma under projektering: Behovet av ytterligare förebyggande 

åtgärder styrs av riskanalyser i projekteringen och acceptanskriterier i EN1473. 

Styrsystem kommer att övervaka ett flertal processparametrar i anläggningen. Vid 

avvikelser i t.ex. tryck , temperatur, nivå genereras larm lokalt. För vissa paramet-

rar kan styrsystemet generera automatiskt stopp av delar eller hela anläggningen. 

Klassningsförutsättningar 

Anläggningen kommer att klassas i enlighet med standarden SS EN 60079-10 och 

den svenska tolkningen av standarden ”SEK handbok 426, utgåva 4, 2011”.  EX-

klassningen kommer att utföras under projekteringen av anläggningen. 

Den övergripande filosofin är att minimera klassningsbehovet genom att koncen-

trera brandfarliga varor till specifika områden. Rörgatorna är med fördel oklassade 

vilket åstadkoms genom ett antal åtgärder såsom helsvetsning.    

Olyckor och spill vid utlastningsplatser skall förebyggas genom att checklistor 

följs.  

Fackla 

Anläggningen kommer att vara utrustad med en fackla. Facklan är ett system för att 

reducera säkerhetsrisker och miljöpåverkan, och används inte vid normal drift. Me-

tan som kommer till facklan kan antingen ventileras mot atmosfären eller brännas 

upp och omvandlas till koldioxid. Utsläpp av oförbrända gaser är en säkerhetsrisk 

då de kan orsaka explosion eller okontrollerad brand i närheten av lagringstanken. 

Därför kommer utlopp från säkerhetsventiler på tanktaket att ledas till facklan så att 

avblåsning kan ske på säker plats.  

Facklan antänds enbart vid uppstart, vid visst underhåll och då något onormalt har 

uppstått under driften av anläggningen och stora mängder gasformig LNG riskerar 

att läcka ut. Exempel på onormala driftssituationer kan vara: 

 Fel på hanteringen av avkok (BOG) 

 En ESD-situation 

 Fel på en gasreturledning 
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 För låg konsumtion av LNG (utlastning till bil, fartyg och båt) 

Eventuellt övertryck i lagringstanken leder till att gas blåses av från tankens säker-

hetsventiler genom facklan utan att denna antänds. Facklan går att starta manuellt 

av en operatör. Se även avsnitt D och teknisk beskrivning till ansökan för ytterlig-

ger beskrivning av facklan och dess funktion 

Skydd mot obehörigt tillträde 

För att förhindra obehöriga i anläggningen stängslas området in. Portar kommer att 

finnas vid tillfarts- och järnvägar, kajer och ett antal ytterligare platser som bestäms 

under detaljutformningen. In och utpassering kommer att registreras och kontrolle-

ras. Kameraövervakning finns också vid vissa platser.  

Utrustningar och rörgator skall placeras och förses med skydd på så sätt att risken 

för påkörning och/eller annan åverkan minimieras. 

Det säkerhets/bevakningssystem som används i hamnen kommer också att ansvara 

för LNG-terminalen. 

Larm 

Om larm uppstår då terminalen är bemannad kommer dessa att hanteras av den 

personal som finns på plats. Vid larm då terminalen inte är bemannad kommer en 

beredskapsorganisation att kontaktas och personal kommer att komma till termina-

len inom en rimlig inställelsetid.  

Samarbete kommer att finnas mellan terminalen och Räddningstjänsten Storgöte-

borg för att hantera larm eller tillbud på bästa möjliga sätt.  

Övervakning 

Anläggningens styrsystem kommer att vara utformat för styrning och övervakning 

på distans. Kameror kommer att finnas på området för att få en bra översyn av vad 

som händer på terminalområdet. 

Säkerhetsventiler 

Förutom instrumenterade säkerhetsfunktioner kommer mekaniska säkerhetsventiler 

finnas som vid högt tryck öppnar och släpper trycket till säker plats, i detta fall ett 

fackelsystem. Lagertanken kommer även att skyddas mot s.k. rollover genom ett 

cirkulationssystem i tanken. LNG tankar kommer även att vara försedda med över-

fyllnadssystem med flera oberoende system som mäter nivå i tanken, larmar och 

stänger av fyllning vid risk för överfyllnad. 

Påkörningsskydd 

Vid positioner där interna transportvägar passerar utrustningar kommer påkör-

ningsskydd att monteras. Belysning samt rutiner för halkbekämpning kommer 

också införas för att reducera möjligheten till påkörning. 
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Begränsande åtgärder 

Följande åtgärder kommer att installeras för att begränsa konsekvensen och händel-

seförloppet vid en driftstörning eller skadehändelse 

Nödstopp -och nödavstängningsfilosofi 

Anläggningen kan stängas ner manuellt eller automatiskt. Stängning med hjälp av 

manuellt nödstopp sker vid aktivering av någon av anläggningens strategiskt utpla-

cerad nödstoppsknappar vid kaj, tank, utlastning osv. Efter utlöst nödstopp måste 

manuell kvittering ske lokalt vid aktiverad nödstoppsknapp. Automatisk nedstäng-

ning av anläggningen sker vid exempelvis elbortfall eller detekterat läckage 

och/eller brand.  

Vid nödstopp (ESD) isoleras processareor ifrån varandra. Storleken på ESD-

sekvenser kommer att fastställas i riskanalyser under projekteringen. Om ett fel 

eller larm anses vara lokalt kan lokal nedstängning ske av det område som drabbats 

av ett fel. 

Följande händelser påverkar hela anläggningen 

 Strömavbrott 

 Bortfall av instrumentluft 

 Gasdetekteringslarm 

 Läckagelarm 

 Brandlarm 

Om LNG-terminalen hålls i nödavstängningsläge under en längre tid kommer led-

ningar och annan utrustning att värmas upp. Då behöver anläggningsdelar långsamt 

kylas ned innan anläggningen kan startas igen. 

Strömavbrott 

Vid strömavbrott kommer anläggningens eldrivna delar att stanna. Anläggningen 

kommer inte att nödstoppas av enbart strömavbrottet, men efter en längre tid kom-

mer andra larm att uppstå i anläggningen som då orsakar nödstopp.  

Reservkraft ska finnas tillgänglig för anläggningens mest kritiska delar, som exem-

pelvis cirkulationspumparna i lagertanken och brandbekämpningssystemet.  

Bortfall av instrumentluft 

Om ett avbrott sker i försörjningen av instrumentluft kan kvävgas användas som 

reserv. Om ingen kvävgas finns tillgänglig nödstoppas anläggningen och luftstyrda 

ventiler går till felsäkert läge.. Om ventilerna hålls stängda en längre tid kommer 

gas att koka av och leds till facklan via lagertanken som då tänds.  
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Gasdetektion 

Gasdetektorer finns placerade vid till exempel kompressorutrustning och fungerar 

som komplement till kölddetektorer. 

Om ett larm från en gasdetektor uppstår skall utlastning och lossning stoppas. 

Samtliga ESD-ventiler stängs för att separera alla processområden från varandra 

och minska risk för ytterligare läckage och brand.  

Därefter undersöks gasläckaget och beroende på orsak och omfattning kan vidare 

åtgärder beslutas. 

Om LNG-terminalen hålls i detta läge under en längre tid kommer övertryckanord-

ningar för ledningar och utrustningar att börja öppna mot lagertanken, och därefter 

leds gasen till facklan. 

Läckagedetektion 

Läckage detekteras vanligen via kölddetektorer, som reagerar på kyla. Dessa finnas 

placerade där läckage av LNG kan förekomma, till exempel vid lossnings- och 

lastningsplatser och i spillgropar. 

Om ett läckagelarm uppstår i anläggningen skall utlastning och lossning stoppas, 

samt ESD-ventiler stängas. Genom att separera processområdena från varandra kan 

läckaget minimeras. 

Därefter skall läckaget undersökas och beroende på orsak och omfattning skall vi-

dare åtgärder tas. 

Om LNG-terminalen hålls i detta läge under en längre tid kommer övertryckanord-

ningar för ledningar och utrustningar att börja öppna mot lagertanken, och därefter 

leds gasen till facklan. 

Uppsamlingsdamm 

I händelse av ett stort läckage av LNG i processarea, vid lager tank, bilfyllning el-

ler trycksatta tankar så kommer läckaget att ledas till en uppsamlingsdamm place-

rad på säker plats där utsläppet kan förångas/brinna utan att omgivande utrustning 

skadas. Uppsamlingsdammen kommer att kunna täckas med skum för att minska 

förångningen. 
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F. Åtgärder för att begränsa följderna av en 

allvarlig kemikalieolycka 

Flera system skall finnas på anläggningen för att begränsa att en skadehändelse 

utvecklas till en allvarlig kemikalieolycka såsom att kunna isolera olika delar av 

anläggningen, passiva system som leder bort ett läckage till säker plats et cetera., 

dessa beskrivs i kapitel E. I detta kapitel beskrivs de system och resurser som finns 

på anläggningen för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka såsom 

system för kylning samt skum för att minska förångning. Dessa system beskrivs 

översiktligt nedan. 

Brand 

Vid brand kommer detta att detekteras antingen visuellt av operatör eller via över-

vakningskameror eller av branddetektorer. Branddetektorer reagerar på värme, rök 

och/eller flammor och installeras bland annat i byggnader. 

Branddetektorer skall installeras på lämpliga platser nära troliga läckagekällor. Val 

av typ av detektorer, behov av redundans samt optimering av placering görs efter 

riskutvärdering. Detektorerna ansluts till säkerhetssystemet. 

Om en brand är detekterad så stoppas alla processer i anläggningen, inklusive last-

nings-, och lossningsoperationer. Processområdena hålls avskilda med hjälp av 

ESD-ventilerna för att minimera risk för läckage som kan öka branden.   

Om LNG-terminalen hålls i detta läge kommer övertrycksanordningar för ledning-

ar och utrustningar att börja öppna mot lagertanken, och därefter leds gasen till 

facklan. 

Brandskyddssystemet startas vid brand. 

Brandskydd 

Det primära skyddet mot brand i anläggningen är inbyggd säkerhet, vilket innebär 

att anläggningen utformas på ett sådant sätt att brand undviks i största möjliga mån. 

Om det uppstår en brand ligger fokus på kylning av utrustning, för att minimiera 

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/F--Atgarder-for-att-begransa-foljderna-av-en-allvarlig-kemikalieolycka/
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/F--Atgarder-for-att-begransa-foljderna-av-en-allvarlig-kemikalieolycka/
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spridning av brand, och ej på att bekämpa själva branden. Det är bättre att låta en 

LNG brand få brinna ut än att försöka släcka med vatten då detta kan orsaka ett 

häftigare förlopp.  

Anläggningen kommer att förse med en brandvattenring runt hela anläggningen. 

De olika delarna av anläggningen skall alltid vara möjligt att nå från minst två 

brandposter. Brandvattenbehovet styrs av EN1473 och idenitiferade brandscen-

arion. 

För utrustning som riskerar att utsättas för höga brandlaster kommer sprinklersy-

stem att installeras. 

Vatten ska inte användas för släckning av bränder orsakade av LNG, på grund av 

att vatten påskyndar förångning av LNG. Tillförsel av vatten på ett LNG läckage 

eller en LNG brand kan orsaka en kraftig ökning av storlek på bildat gasmoln eller 

förvärra en pågående brand. Brandvatten används istället för att kyla utrustning, 

stålstrukturer och lagertank som innehåller LNG samt för att styra gasutsläpp i 

önskad riktning med så kallade vattengardiner. 

Brandvattensystemet, kompletteras med mobila brandsläckare, slangar och skydds-

utrustning för personal.  

Både fasta och mobila skuminstallationer kommer att finnas på anläggningen. Vil-

ken skumtyp som skall användas avgörs av släckegenskaper och miljöpåverkan. 

Exakt utformning av brandvatten-, skum- och sprinklersystem görs i samband med 

detaljutformningen av terminalen. 

Försörjning av brandvatten 

Försörjning av brandvatten skall ske genom påkoppling till hamnens brandvatten-

system. Dagens system, som försörjs med stadsvatten, har inte tillräcklig kapacitet 

att försörja den nya terminalen utan kommer att byggas ut med en ny pumpstation 

vid älven. Vid behov av extra kapacitet finns också så kallade torrör som försörjs 

med älvvatten med hjälp av bogserbåtspumpar. Det nya systemet kommer att ha en 

kapacitet av cirka 700 - 1000 m
3
/h.  

Exakt utformning av systemet kommer att ske i samarbete med räddningstjänsten. 

Försörjningen ska ske i från två håll i fall någon sektion skulle blockeras. Termina-

lens brandvattensystem skall vara självförsörjande i två timmar.  

Göteborgs Hamn driver idag ett projekt som syftar till att utveckla ett system för att 

hantera släckvatten och skum. Detta system kommer att innefatta LNG-

terminalområdet.   

Spill och läckage 

Anläggningen kommer att designas enligt normer, standarder och praxis för att mi-

nimera risken för läckage av LNG. 
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Detektering av läckage av LNG sker med hjälp av detektorer för gas, brand och 

temperatur placerade på lämpliga platser nära troliga läckagekällor. En hög tillför-

litlighet garanteras genom en kombination av detektorer samt redundanta element. 

Detektorerna ansluts till säkerhetssystemet. Exakt antal och placering av dessa görs 

i samband med en strukturerad och systematisk utvärdering av alla terminalens in-

gående system i en HAZOP-analys. Denna görs i samband med detaljutformning 

av terminalen. 

För att minimera läckage till havsytan av LNG vid lossning och bunkring av fartyg 

skall avrinning av området vid kajen ledas mot land och eventuell invallning ske 

vid kajkanten. 

Utsläpp av LNG 

Om ett utsläpp av LNG sker skall detta ledas via rännor till en uppsamlingsbas-

säng. Uppsamlingsbassäng skall vara placerad på lämpligt avstånd från eventuella 

antändningskällor och på så sätt kan brand undvikas. Risken för läckage av LNG är 

störst vid lastbil- och tågvagnsutlastning samt på processområdet och vid kajen, 

vilket innebär att rännor skall finnas där. Förångningen av LNG från uppsamlings-

bassäng kan sedan minskas med hjälp av ett skumsläckningssystem som minskar 

förångningshastigheten på LNG. Uppsamlingsbassängens placering kommer också 

att väljas med hänsyn till att värmestrålning från eventuell brand i uppsamlingsbas-

säng inte ska påverka omgivande processområden eller vara inom accepterade ni-

våer med hänsyn till mekanisk påverkan utan brandskyddsisolering.  

Ett lämpligt material för denna är betongkvaliteter som tål -162 °C. Uppsamlings-

bassängen skall rymma det största dimensionerande LNG läckaget. 

För att uppsamlingsbassäng skall fungera behöver den tömmas på vatten. Detta kan 

till exempel ske genom dräneringspumpar som styrs av vattennivån i bassängen. 

Om det uppstår ett LNG-läckage skall pumparna stoppas automatiskt, genom tem-

peraturindikatorer som finns placerade i bassängen. 

Externa resurser 

Anläggningen kommer att samarbeta och skriva avtal med externa resurser för in-

sats vid olyckor. Samarbete skall ske med Göteborgs Hamn, Energihamnen, 

släckmedelscentralen (SMC) och Räddningstjänsten Storgöteborg. 
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G. Den interna planen för räddningsinsatser 
För LNG-terminalen GO4LNG kommer en Intern plan för räddningsinsatser att tas 

fram under den detaljerade projekteringen av anläggningen där bl.a. resultat av ris-

kanalyser beaktas. Befintliga planer för bolagets övriga LNG anläggningar kommer 

att ligga till grund för en plan gällande verksamheten i Göteborg. Planen kommer 

att upprättas i samråd med berörda parter och myndigheter, såsom egen personal, 

Göteborgs Hamn, närliggande verksamheter och Räddningstjänsten Storgöteborg.  

 

I stora drag är det innehåll som kan förutses för den interna planen för detta läge i 

projekteringen följande: 

 

Gasföreståndaren är den som ansvarar för kontakten med kommunen i fråga om 

upprättandet av plan för räddningsinsatser 

 

De operatörer som är på plats är de som vidtar de första insatserna för att förhindra 

att en liten störning vidareutvecklas till en olycka. Vid störningar kontaktas gasfö-

reståndare. 

Operatörer kommer att vara de som först upptäcker en driftsstörning eller ut-

släpp/brand/olycka och skall därför ha utbildning i första insats och tillgång till den 

utrustning som krävs för en första insats. 

Vid stora störningar skall gasföreståndaren vara den som samordnar den första 

räddningsinsatsen på terminalen. 

Andra insats i händelse av brand/läckage kommer att utföras av extern resurs 

såsom Räddningstjänst och SMC Dessa skall vara utbildade och övade för insats på 

LNG-terminalen. 

Brand-, Gas- och läckagedetektorer på terminalen kommer via ljud och ljuslarm 

samt på kontrollpaneler indikera om det har skett ett läckage/brand. Berörd anlägg-

ningsdel kommer att stängas av med hjälp av ESD-systemet för att minimera läck-

aget. Om gas detekteras vid ventilationsintag så kommer ventilationen till byggna-

den att stänga. 

Terminalen är ATEX-klassad för att minimera risken för att ett läckage antänds. 

 

http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/G--Sammanfattning-av-information-i-sakerhetsrapporten/
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Sakerhetsrapport/Vad-ska-en-sakerhetsrapport-innehalla/G--Sammanfattning-av-information-i-sakerhetsrapporten/
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På anläggningen kommer att finnas resurser för 2 timmars brandsläckning/kylning 

och skum för att minska förångningen från ett läckage. Det kommer även att finnas 

personlig skyddsutrustning för insats samt material för första hjälpen. 

Anläggningen kommer att ha passiva system för att leda ett läckage av LNG till 

säker plats. 

Brandsläckare kommer att vara utplacerade över hela terminalen och i byggnader 

för att kunna göra en snabb första insats i händelse av mindre brand. 

Brandvattensystemet skall användas för att kyla omkringliggande utrustning i hän-

delse av större brand. Vatten skall inte användas för att släcka LNG bränder då det 

ökar förångning av naturgas som då späder på brandförloppet. 

Brandposter kommer att vara utplacerade över hela anläggningen för att kunna nå 

varje anläggningsdel från två håll. 

Där det är nödvändigt kommer automatiska sprinklingssystem att installeras för att 

minska påverkan från värmestrålning vid brand. 

Skum kommer att finnas tillgängligt för att täcka ett läckage och därmed minska 

förångningen av naturgas.  

Kontrollrummet på anläggningen kommer att vara dimensionerat för övertryck och 

brand och skall kunna vara en säker plats att utrymma till samt att styra anlägg-

ningen ifrån i händelse av olycka. I kontrollrummet skall finnas kommunikations-

möjligheter till alla nödvändiga system, resurser och myndigheter som behöver 

kontaktas i händelse av olycka. 

Vägar inne på terminalen skall hållas fria från hinder för att det alltid skall finnas 

möjlighet för räddningstjänsten att nå alla delar av terminalen. 

Utrymningsvägar i anläggningen kommer att vara riktade bort från potentiella 

olyckskällor. 

Personal och räddningstjänst kommer att utbildas i planen och regelbundna, både 

interna och externa övningar ska genomföras. 
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SS EN 61511 Functional safety –Safety instrumented systems for the process in-

dustry sector 


